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La vinyeta

Isabel-Clara Simó

Fer

Vergonya

E

l que està passant
és una pura vergonya: el creixement
de l’extrema dreta
acabarà malament. Ja
coneixem la història.
Però que siguin capaços de deixar desemparades tantíssimes persones al
mar, és una desgràcia. Richard Gere hi
ha donat publicitat, lloat sigui! Però les
religions, totes, calladetes.
També m’avergonyeix que una casa
comercial dedicada a assegurances
anunciï un “seísmo”, i han arribat a l’extrem de reproduir la tragèdia de les Torres Bessones de Nova York.
També, la matança despietada de
dones; no és que ara es digui i abans no,
sinó que ara és produïda pels drets adquirits tan aferrissadament per les dones: que una dona es planti a davant del
seu maltractador i que digui que el deixarà, és una “ofensa” a l’“ego” masculí,
que tant ha fomentat la societat patriarcal.
I el comportament d’Espanya respecte a Catalunya ens hauria d’avergonyir a tots, tant si ets independentista

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Si no tenim esquerres
bel·ligerants i ardides,
anirem enrere, en el sentit
moral, econòmic i de la
producció intel·lectual
com si no. Espanya –l’Espanya profunda, que encara reviu– detesta Catalunya però la necessita. Amb Catalunya
tot està permès. És la pedra a la sabata
dels fanàtics. Ara bé, a Espanya hi ha
gent de tota mena. Jo hi tinc molts
amics. La cosa va de drets i llibertats, i
aquí és on coixeja l’Estat espanyol.
La baixada del nivell de les escoles
catalanes és també molt i molt preocupant. Cal fer de nou la revolució escolar.
No hi ha altre remei.
M’avergonyeix també el retrocés flagrant de les esquerres, i els seus principis; ens cal el retorn dels sindicats, que
havien estat la columna vertebral de la
política progressista.
Què ens està passant? I mentrestant
el canvi climàtic es fa evident a tothom
excepte al senyor Trump, que regeix el
país més poderós del món. Escoltar-lo
és veure que la ignorància i el fanatisme
de l’“aquí mano jo” senyoregen el món.
Si no tenim esquerres bel·ligerants i
ardides, anirem enrere, en el sentit moral, econòmic i de la producció intel·lectual.
Hem de reaccionar, ja ho crec que sí.

Estimat agost

H

ola, delaguard de nou. El dia
quatre, la Rosa Peroy va dir:
“Se m’està fent llarg, l’agost.”
L’Anna Sàez Mateu va reblar: “Li sobren 31 dies.” Són periodistes lleidatanes, molt bones i incisives. Sembla
que a Lleida l’estiu és especialment incòmode, i l’agost, que n’és el pic, amb
més contundència. Jo, en canvi, soc
un entusiasta d’aquest mes patrocinat
per August, un emperador romà que
em cau prou simpàtic i que té, com ell,
una gran i diversa personalitat. És calòric i també tempestuós, té menys sol
que el juliol –dedicat a Juli Cèsar– i
sembla que en tingui més. El gener és
la seva rèplica: si “quan el dia creix el
fred neix”, quan minva és més invasiva la calor. De l’agost tothom en parla,
per queixar-se’n o per les alegries que
subministra. Hi vaig néixer, i de petit
l’esperava. Quan ets petit fa il·lusió
acumular anys. De gran és una murga,
però una mena d’inèrcia fa que segueixis estimant i esperant el “teu” mes.
L’altre dia em trobava assegut a les
cadires exteriors d’un bar. Com que el
carrer on és manté la condició de rambla, l’airet refrescant hi circula, com

“
Gent feliç de
sortir al carrer, de
vestir com li dona la
gana...

passa amb tots els accidents fluvials.
Tota aquesta gent que passa ha sortit
a buscar l’airet. Se la veu feliç de ser al
carrer, de fer vacances, de trobar coneguts que la resta de l’any no saluda,
de vestir com li dona la gana: pantalons curts, sandàlies a retaló, la primera samarreta arrencada de l’armari...
L’Ajuntament de Barcelona no vol que
les piscines municipals restringeixin
el topless. Que no van els homes amb
el pit a l’aire? Que no és senyal de llibertat? Homes i dones practiquen la
lliberat en l’estació on l’agost s’ubica.
Peroy, Sàez: què heu de dir davant
d’aquest argument?

La terrassa del bar és plena. Els que
hi busquen taula projecten mirades
d’impaciència als que hi som asseguts.
El cambrer em diu: “no es pensi que
fem el gran negoci, molta gent s’hi
passa tota la tarda havent demanat
només un cervesa o un cafè amb gel”.
Digui el que digui, em sembla que sí,
que és un negoci. “Fer l’agost” està
pensat pels amos dels bars. Ara, si es
tracta d’una indirecta perquè cedeixi
la cadira als que l’esperen...
La mare m’explicava que aquell
agost va ser especialment calorós, com
no n’havia viscut cap d’altre. És estrany perquè a finals d’aquest mes, que
és quan vaig sortir a la llum, les tempestes són abundants, el termòmetre
baixa momentàniament i els bars han
de córrer a recollir les cadires perquè
no se les enduguin les rierades.
Fa dos anys, Peroy, Sàez, vaig donar
de baixa l’agost com a mes preferit.
Se’m va morir el germà, molt a la vigília del meu aniversari. Aquest agost he
estat avi per primer cop. Un segon
agostenc a la família. Què haig de dir
del mes que compensa defuncions
amb natalicis?
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Gràcies, ministre!

M

entre que l’independentisme
continua sense trobar el seu
“momentum”, que diria el
president Torra, no es pot pas negar
que hi ha qui, independentment que el
seu govern sigui un tip de riure, continua treballant perquè el cas català sigui conegut arreu del món. Els parlo,
és clar, del nostre mai prou ben valorat ministre Josep Borrell. Aquest cap
de setmana passat hem sabut, gràcies
a l’agència Europa Press, que l’organisme España Global (abans conegut
com a Marca España) s’ha dedicat a
repartir pel món un informe “per combatre les tesis independentistes”. És
bo, aquest Borrell. Ara que l’independentisme està entretingut buscant la
unitat estratègica i tirant-se (educadament, això sí) els plats pel cap, l’organisme aquest que depèn del ministre Borrell ens presenta arreu del món
com un tot independentista i advertint tothom de com els secessionistes

“
Els informes de
Borrell sobre el cas
català són com un
termòmetre, per a
l’independentisme
estan imposant les seves tesis. Caram.
Es tracta d’un informe de setanta pàgines, que Borrell i els seus han enviat
a polítics i periodistes estrangers, on
se’ls informa de les mentides del procés. Es veu, diuen, que a Catalunya no
hi ha llibertat de premsa, que l’economia catalana està “espantada” i que vivim en una societat “fracturada”. Ah, i
que a l’1-O no hi va haver ferits (“van

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Jordi Cuixart

Estoigs
de regal

Bandera del diàleg

T

enir fills és una experiència única. Desitjada amb
intensitat per molts, temuda per força gent,
descartada per alguns, simplement acceptada per uns
altres, en cap cas és una qüestió per agafar-la de broma.
Ja fa un temps que s’ha obert el meló del debat de la
gestació subrogada o, més ben dit, del lloguer de
ventres. És un tema espinós perquè, per a algunes
tendències ideològiques liberals, qüestionar l’ús del cos
d’una dona com a receptacle i vehicle d’un fill que
pujaran altres persones és negar un dret. La realitat és
que, aprofitant el desig lícit i sovint
La pràctica
dolorós dels qui frisen per ser pares,
és, ‘de facto’, qui hi fa l’agost són les agències que
edulcoren amb protocols més
el domini
crematístics que humanitaris una
reproductiu pràctica que, de facto, és la
sobre dones dominació reproductiva de dones
amb problemes econòmics. No
pobres
dubto que hi hagi casos d’altruisme
difícils de jutjar o valorar, però s’ha demostrat en altres
països que, en el moment en què es regula la pràctica,
aquesta es mercantilitza i vampiritza la desigualtat
social de les dones amb menys recursos. I, per variar, el
camp de batalla és el cos de la dona. Salvant les
distàncies, si la cultura de la violació és la que ha
normalitzat pensar que les dones poden ser violades, la
de la gestació subrogada veu normal convertir dones en
estoigs de regal per a parelles sense fills. Abans potser
caldria atorgar més fluïdesa a altres alternatives, com
ara la reproducció assistida o l’adopció.

circular gran quantitat de fotografies
falses”, es diu), i que a Catalunya Rivera, Arrimadas i García “pateixen
agressions diàriament”. Es bo, aquest
Borrell. Si un dia no hi fos, al ministre
perseguit (“hi ha una campanya de
desprestigi de l’independentisme contra la meva humil persona”, deia l’altre dia) el trobaríem a faltar. Borrell (i
uns quants més, és clar) són com un
termòmetre per a l’independentisme.
Vostès creuen que si el cas català no
tingués un gran interès a la premsa internacional (van veure, els diaris i teles suïsses, el cap de setmana passat?), al ministre Borrell li faria falta
fer informes per repartir pel món?
Borrell es prepara per a la resposta a
una sentència que s’intueix molt cafre. Sap que l’independentisme superarà aquest i altres esculls. I per això
els fa, aquests informes. No se’n lamentin. Si els fa, és que hi som. Malgrat tot, és clar.

-+=

El president d’Òmnium Cultural torna a abanderar
el diàleg amb l’Estat en una carta publicada ahir
pel Diario.es, en què convida Pedro Sánchez a Lledoners, defensant que encara hi ha temps per al
diàleg i que, al marge de la sentència del Suprem,
els catalans continuen demanant ser escoltats.
CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE L’ARGENTINA

Alberto Fernández

L’Argentina demana canvi

-+=

El líder peronista ha tombat clarament el president argentí Mauricio Macri en les eleccions primàries a la presidència del país. Fernández ha obtingut el 48% dels vots i 15 punts d’avantatge sobre el candidat conservador (32%) i se situa favorit de cara a l’elecció del mes d’octubre.
DOCTORA EN HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

Rosa Maria Gil

Memòria reconstruïda

-+=

Sota el títol Entre Montblanc i Barcelona. Diari
d’una senyoreta de 1918, Rosa Maria Gil i Pep Vila
han recuperat el diari de 1918 d’una jove barcelonina, filla de casa bona i veïna dels Pahissa i el
poeta Juan Gutiérrez Gili, que va retratar els costums, els temors i les convencions de l’època.

Europa se’n
desentén
La política pot ser molt complexa i els interessos dels estats, molt legítims, però ni l’una ni
els altres justifiquen que Europa
pugui abandonar les 151 persones
emigrades del continent africà i
rescatades en aigües del Mediterrani pel vaixell ‘Open Arms’, que fa
11 dies que espera en condicions
molt precàries un port segur per
poder-les desembarcar. La Itàlia de
Salvini, governada des dels postulats de la ultradreta xenòfoba, els
ha negat l’entrada als seus ports i
ha amenaçat el capità del vaixell i
l’ONG catalana si se salten la prohibició, però la resta de països de la
UE se n’han desentès, evidenciant
la mateixa falta total d’humanitat.
És inadmissible que cap país civilitzat respongui a l’SOS dels vaixells de salvament d’aquesta i altres ONG i resulta difícil d’acceptar
que això passi en aquesta Europa
que es presenta al món com a precursora de la civilització i defensora
dels drets humans, les llibertats, la
democràcia i l’estat del benestar. El
més trist és que la Unió Europea no
hi fa res perquè la competència és
dels estats membres i aquests han
triat protegir-se de l’onada migratòria i mirar cap a un altre costat,
mentre la xifra de migrants morts
en la ruta del Mediterrani s’acosta
als trenta-sis mil.
Espanya és part del problema i
ho evidencien les declaracions de la
vicepresidenta Calvo vanagloriantse de l’excel·lència del govern espanyol vers la qüestió de la immigració, quan la realitat és que no ha
mogut ni un dit pels 151 migrants
que conviuen fa dies a la coberta de
l’‘Open Arms’, tampoc ha denunciat
Itàlia i Malta al Tribunal Internacional del Mar per negar-se a oferir un
port segur al vaixell i, mirant enrere,
el grau de compliment espanyol de
l’acord europeu per a l’acollida de
refugiats sirians no ha arribat al
15% del compromís adquirit.
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Tal dia
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La supercopa
Un golàs de Dembélé
dona la supercopa. El Barça
s’estrena amb títol contra el
Sevilla (2-1). Ter Stegen atura
un penal.

Miquel Riera

Un grup de catalans i
catalanes d’origen estranger
ha iniciat la campanya “No
em canviïs la llengua”, en què
demanen que la gent els parli
en català i no en castellà
costum, molt present en determinades
zones del país, “de parlar sempre en
castellà amb qualsevol persona que
pel seu aspecte físic o pel seu nom no
sembla catalana, fins i tot si aquesta
persona ha iniciat una conversa en català”. El col·lectiu també s’ha marcat
com a objectiu conscienciar els catalans nascuts a fora que no és inútil
aprendre català i que la nostra llengua
és necessària per obrir-se pas en la societat catalana actual.
En el compte de Twitter del col·lectiu –@CanviisEm–, s’hi han publicat
nombrosos vídeos en què persones
provinents de països molt diversos,
des del Perú fins a Holanda, passant
per Suïssa, Alemanya, Síria, Etiòpia i
Rússia, expliquen la seva experiència
amb el català i demanen a la gent que
no els canviï de llengua quan els tingui
a davant. La campanya tindrà un dels
seus punts culminants el 26 de setembre, amb un acte a l’Auditori Orfeó Matinenc, amb Toni Albà, Matthew Tree i
Rosario Palomino com a ponents. No
els canvieu de llengua.

20
anys

Jordi Cervera. Periodista

No em canviïs
la llengua

U

anys

Taxa d’atur
L’atur baixa en gairebé 50.000
persones durant el segon
trimestre de l’any i deixa la taxa
en el 10,45%, cinc punts per
sota de l’espanyola.

Tribuna

Full de ruta

n dels costums, i
un gran defecte,
de molts catalanoparlants és el de canviar
de llengua, és a dir,
passar-se directament al castellà quan l’interlocutor
que tenen al davant els sembla que és
estranger o, simplement, que no parla
català. Això que, anys enrere i amb una
mentalitat de ciutadà colonitzat –no hi
veig cap altra explicació– podria haverse considerat com un acte de bona
educació vers aquell que ens pensem
que acaba d’arribar al país –i de qui es
creu, fruit de la ment colonitzada que
comentàvem, que sí que sap castellà i
no català–, és ara mateix tot el contrari: una evident manca d’educació i de
respecte.
Per fer-hi front i intentar canviar
aquesta dinàmica perversa diferents
catalans i catalanes d’origen estranger
han creat el col·lectiu “No ens canviïs
la llengua”. La iniciativa pretén, segons
afirmen, “conscienciar els catalans autòctons que hi ha gent nascuda a fora
que vol aprendre el català” i posar fi al
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Més adhesions
Els sindicats majoritaris a
Catalunya, CCOO i UGT, es
van adherir ahir a la proposta
de manifestació si el Tribunal
Constitucional retalla l’Estatut.

La gran cuina digital

L

a cuina s’ha posat de moda i la
quantitat de literatura de tota
mena que es genera al seu voltant és del tot inabastable. Avui, però, m’agradaria centrar la mirada en
un blog, Cuina Cinc, que funciona des
de l’octubre del 2011, demostrant,
ara que els blogs ja han superat l’etapa d’efervescència inconscient, que
darrere hi ha rigor, ganes i voluntat.
La cuinera és Fina Comas, una llicenciada en dret, apassionada, culta i
discreta. Recull receptes des dels 14
anys, viatja, cuina, visita restaurants, coneix productes i ordena i
transmet
propostes
carregades
d’erudició i de vitalitat.
de cuina, un
regal del seu pare, La cuina d’avui,
de Glòria Baliu de Kirchner en una
edició de 1973 de l’editorial Laia,
amb il·lustracions, i, qui sap, potser
una manera de tancar el cercle va ser
escriure’n un, El codony, a la col·lecció Productes de Mercat, de Sd Edicions. A més de les experiències
d’aquest primer llibre de cuina, a ca-

RECORDA EL PRIMER LLIBRE

sa ha après a fer conserves i melmelades, a collir fruites i verdures, a tenir
cura del pa, a saber que hi ha un ganivet per a cada cosa, que cal tenir una
paella especial per a les truites i una
destinada a la salsa de tomàquet, però, per damunt de tot, ha après una
cosa fonamental, la sensibilitat per
estimar la cuina i els seus productes.
en què tot va accelerat i resumit i compta més l’impacte d’un “m’agrada” a les xarxes socials que l’essència real de les coses,
és un valor d’una rotunditat absoluta. El blog Cuina Cinc, que per cert es
diu així com una mena de declaració
de principis dels cinc sentits que cal
aplicar amb màxima intensitat per
aconseguir els objectius buscats, és
una delícia que recull l’esperit dels
grans autors de la nostra història gastronòmica. La literatura de Joan Perucho, de Néstor Luján, de Josep Pla,
de Manolo Vázquez Montalbán o d’Álvaro Cunqueiro es podria equiparar
sense cap problema al treball que Fina Comas du a terme al seu blog. Ca-

I AIXÒ, EN UN TEMPS

da article és una aproximació documentada, extensa i emocionant al tema escollit, ja sigui un formatge, un
producte, un productor, un plat, un
restaurant, una recepta o un viatge,
amb detalls, concrecions, emocions,
documentació, lligant passat i present i amb una gran dosi de passió i
de ganes de no deixar cap element a
l’atzar. Llegir les seves entrades és
capbussar-se en les seves pròpies experiències, amarar-se de desig i de
proximitat i, salvant totes les distàncies, fer vibrar els cinc sentits, emocionar-se i sentir-se gairebé protagonista de les aventures gastronòmiques que ens explica.
només un recull de
receptes o un passeig insubstancial
per les experiències gastronòmiques,
oblideu-ho. Si us acosteu a Cuina
Cinc feu-ho impulsats per la necessitat de saber, d’aprendre, de descobrir
coses que ignoràveu, de buscar la història i de fer-ho guiats per algú que ho
viu, que sap que la cuina és passió i
que la passió és, en definitiva, viure.

SI PENSEU TROBAR

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Cerca i necessitat
b Guiats per les institucions de
Simone Weil veiem que la condició humana es caracteritza
per unes necessitats que no
són purament fisiològiques, sinó que es desprenen del seu
món interior en allò que Simone Weil defineix com la necessitat de l’ànima. La necessitat
de l’ànima és l’ordre que busquem. Busquem la seguretat
de l’ordre, però també la seducció de l’aventura. La necessitat de descobrir la singularitat
de cadascú, allò que ens és
propi. La cerca ha de conjugar
aquestes dues dimensions. La
cerca de la llibertat ha d’anar
unida a la cerca de la responsabilitat, l’acceptació d’un marc
de regles a les quals ens hem
d’adequar, fet que no implica
submissió o servilisme, però
comporta el reconeixement
dels límits de la pròpia llibertat.
Nelson Mandela, per exemple,
és un dels grans referents de la
defensa dels drets humans. Al-

tres necessitats de l’ànima són
la veritat que ens posa en contacte amb la realitat i la soledat
–ja que la mateixa ànima humana necessita, per una banda, soledat i intimitat i, per l’altra, vida social–. I com encertadament comenta Weil, aquestes necessitats dels éssers humans estan satisfetes plenament quan floreixen la fraternitat i l’alegria al seu voltant.
ANNA MARIA MUNTADA
Granollers (Vallès Oriental)

‘Open Arms’
b Cada vegada que el vaixell
Open Arms fa un rescat en alta
mar, em pregunto quantes vides no deu haver pogut salvar
i es deuen haver perdut en
aquest mar Mediterrani, de
persones que havien fugit del
seu país tot buscant un futur
millor. Són persones que no posarien la seva vida en perill si les
condicions de vida als seus
llocs d’origen fossin bones. És
aquí on hi ha el problema, i és

aquí que s’espera una autèntica solució. Cal, doncs, de totes
totes, proporcionar ajuda als
països que ho necessiten, així
com fer d’intermediaris compromesos de debò amb una
pau justa allí on calgui perquè
ningú no hagi d’esdevenir refugiat. El gest de l’actor Richard
Gere amb els rescatats recentment a l’Open Arms és molt
lloable. Però no podria anar
més enllà i intercedir també allà
d’on fugen i demanar solucions
perquè no els calgui fugir-ne o
emigrar? Si fos així, la seva solidaritat podria ser encara més
efectiva, i no només mediàtica.
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ
Torroella de Montgrí i l’Estartit
(Baix Empordà)

‘Fuenteovejuna,
todos a una!’
b Aquest eslògan que s’ha fet
cèlebre per reclamar la unitat
no importa en quines ocasions,
i que prové d’una obra teatral
de Lope pe de Vega, ens el po-

dem aplicar ara els catalans,
perquè ens cal anar units; si no,
ho perdrem tot, perdrem bous i
esquelles.
I el meu parer és molt simple: si volem esdevenir una república catalana, sembla clar
que els viaranys i els procediments per aconseguir-la han
d’anar coordinats pel partit que
en la seva història i per la seves
sigles ha tendit i tendeix a portar a terme aquest ideal: Esquerra Republicana de Catalunya. Evidentment, cal que escolti i tingui en compte les diferents propostes dels diversos
partits i entitats, sobretot les
del nostre president exiliat, però si volem anar units, cal que
algú porti la batuta; si no, resultarà un desgavell, no afinarem,
ni arribarem a un concert (no
em refereixo a un de musical)
amb el govern de l’Estat espanyol. I aquesta batuta l’ha de
marcar, crec jo per lògica, Esquerra Republicana.
MARIA ÀNGELS MANÉN FOLCH
Barcelona
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La frase del dia

“L’Estat només ha executat el 14% dels 4.000 milions
d’euros en inversions”
Damià Calvet, CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Tribuna

De set en set

La crua realitat

Ha caducat
la política?

Xavier Ginesta. Periodista i professor de la Universitat de Vic

F

inalment, després dels pactes per
governar els consells comarcals,
el mapa polític de Catalunya ha
quedat totalment fracturat. La geometria variable s’estén de nou pel territori, talment com si visquéssim un déjà
vu de la Catalunya autonòmica prèvia a
la sentència de l’Estatut: al pacte de la
Diputació de Barcelona entre Junts per
Catalunya i el PSC, s’hi han afegit dotze pactes comarcals més, dos més dels
que han fet juntaires i republicans, alguns dels quals ben a última hora, a
causa de la pressió popular per aïllar els
partits del 155 de les institucions. Sigui com sigui, la cartografia política del
Principat ensenya una foto ben diferent de la unitat que un sector de l’independentisme reclama. La descomposició que ha suposat l’exili i la presó no
s’ha superat encara, i costarà molt que
hi torni a haver un lideratge sòlid que
faci que els partits independentistes i
les organitzacions de la societat civil
remin de nou tots en una sola direcció.
marqui l’agenda
política, els lideratges renovadors que
haurien de refer la unitat difícilment podran créixer, tots ells marcats de ben a
prop per Oriol Junqueras, des de Lledoners, i Carles Puigdemont, governant
per Skype des de Waterloo. De fet, el discurs legitimista pren lògica quan la presó i l’exili evidencien la regressió democràtica de l’Estat espanyol des que la
carpeta catalana va començar a marcar
l’agenda política de tot el país. És Catalunya, estúpids. Però el discurs legitimista també és una arma de doble tall: si bé
ajuda a no oblidar –malgrat “poder perdonar”, escriu Quim Forn en el seu íntim i trist dietari–, també és cert que no
permet, a aquells que han agafat les regnes del dia a dia, mirar amb binocles els
escenaris futurs. Citant Archie Brown i
la seva obra The Myth of the Strong Leader: Political Leadership in the Modern
Age (2015), l’analista Francesc-Marc

Álvaro era ben clar: és hora de líders redefinidors, “que qüestionin el que es dona per fet, que redefineixin el que es
creu políticament i que introdueixin
canvis polítics reals”.
ENTRE ALTRES COSES, perquè la crua rea-

litat ens ha ensenyat que –malgrat l’anhel de llibertat i havent estat víctimes
de les porres– els aparelladors de l’independentisme han estat incapaços de teixir un país que superi els cleavages clàssics de la política: l’ideològic i el nacional. Com ironitza i critica un veterà diputat: “Que arribi la independència, sí,
però quan governem nosaltres.” I qui estigui lliure de pecat que tiri la primera
pedra. El pacte de la Diputació de Barcelona n’és un exemple, entre molts: la sociovergència a la Diputació ha estat possible per la necessitat mútua, al rerepaís
i a l’àrea metropolitana, de tapar l’auge
electoral d’Esquerra –sempre contrària
a la llista única–. Els socialistes no volen
perdre embranzida a la conurbació bar-

MENTRE LA REPRESSIÓ

Sísif
Jordi
Soler

“
Mentre la
repressió marqui
l’agenda política,
els lideratges
renovadors que
haurien de refer la
unitat difícilment
podran créixer, ben
marcats des de
Lledoners, i Waterloo

celonina, mentre que els postconvergents estan immersos en una nova redefinició del seu espai polític que durarà
fins a la tardor, un guirigall identitari i
de sigles que només es podrà normalitzar si mantenen quotes significatives
de poder municipals i Esquerra deixa de
bufar-los al clatell.
sabem si, en parallel a aquesta lluita per assolir l’hegemonia del sobiranisme que hi ha entre els
dos socis de govern –que farà ajornar les
autonòmiques fins que algun dels dos
entengui que ha arribat el seu momentum–, hi ha la negociació tapada a la recerca d’alguns indults: la sentència serà
dura i, humanament, seria comprensible una negociació en aquesta línia.
Significativa és la fervent discussió entre el periodista Andreu Barnils i el líder
de la Crida, Jordi Sànchez, a VilaWeb.
Barnils, com algun altre periodista al
saló gris dels Passos Perduts, posava
el frame sobre la taula; Sànchez, però,
era contundent: “Per què menteixes?”
Com a ciutadans, és impossible no pensar-hi ara que s’ha vist que, també a Madrid, hi ha diferències entre els grups
juntaire i republicà.

TANMATEIX, TAMPOC

PERÒ, A L’ALTRA BANDA DELS PIRINEUS,

la
temuda realitat també ha ensenyat que,
malgrat l’esforç col·lectiu de la Generalitat i la societat civil per internacionalitzar
l’aspiració legítima per la independència,
la diplomàcia espanyola continua sent influent dins dels cercles de poder de Brussel·les i d’Estrasburg. Després del hearing
del Parlament Europeu, la nova presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen,
va fugir d’estudi amb relació a la qüestió
catalana en la primera entrevista que va
concedir als mitjans que formen el Grup
Europa. Al ple del Parlament, hi falten
tres eurodiputats, però tampoc sembla
que això preocupi el club d’estats que
s’han repartit, a l’esquena de l’eurocambra, els top jobs de l’entramat comunitari.

Enric Serra

Q

uan es condueix
un col·lectiu de
persones –sigui un
equip, els integrants
d’una excursió o una
massa– hi ha una
norma inexcusable per arribar al destí
sense conflictes ni dispersions: portar-les allí on s’ha quedat que se les
duria. Els partidaris que Catalunya sigui un estat sobirà es van anar multiplicant i organitzant fins a obtenir
prou força per reclamar que es portés
a terme un referèndum: “President,
posi les urnes!”, va exigir Carme Forcadell, llavors presidenta d’una ANC
que tothom festejava. I un dels acords
estratègics d’aquell moment, que tots
recordem, va ser traspassar a les forces polítiques el protagonisme de l’acció: “És l’hora de la política”, dèiem
convençuts i ho corejaven amb entusiasme les cares més visibles dels
partits sobiranistes. I així vam caminar fins a l’1-O.
D’aleshores ençà, moltes cares radiants s’han anat tornant de circumstàncies i molts discursos sense fissures s’han anat omplint de punts i comes. La repressió ens ha caigut al damunt com una boira gebradora que
ens ha deixat glaçats i mancats de
perspectiva i ara els nostres guies es
preocupen de comptar-se recíprocament els galons, els senyals de la batalla i els pèls i senyals, i alimenten al
seu voltant anàlisis de curt termini.
Hauríem de procurar que la preocupació pels obstacles no prengui el lloc a
l’interès per l’objectiu. Continua sent
l’hora de la política? Doncs els que van
entomar aquest mandat que donin la
cara; que expliquin fins on estan disposats a arribar i quin camí ens proposen.
I que no oblidin, sobretot, que, encara
que cada partit polític pugui caminar
pel seu compte, un poble no pot seguir
diferents camins alhora.

|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 13 D’AGOST DEL 2019

Cuixart insisteix a Sánchez a
veure’s en nom del “diàleg”

a Està disposat a conèixer les raons dels que volen “més repressió” i es neguen a acceptar la realitat
a Però demana que s’escolti per què a Catalunya hi ha una majoria per a l’autodeterminació

agradaria poder explicar
en la reunió les raons de la
declaració “Ho tornarem a
fer”, que no és res més que
la reafirmació dels drets i
llibertats de la ciutadania,
segons ell.
Drets internacionals
Després de recordar que el
rei Joan Carles I va ratificar amb la seva signatura
en nom de l’Estat espanyol
el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics, Cuixart posa sobre la taula
l’article I del pacte: “Tots
els pobles tenen el dret a la
lliure determinació.” En la
carta, el president d’Òmnium explica que “Ho tornarem a fer” no és cap altra cosa que reafirmar que
el poble català continuarà
exercint drets i llibertats
“tants cops com faci falta”,

La frase

—————————————————————————————————

“Què porta un pare
de família a dir que la
prioritat no és sortir
de la presó sinó
resoldre el conflicte?”
Jordi Cuixart

PRESIDENT D’ÒMNIUM

Cuixart, al banc dels acusats, en el judici del Tribunal Suprem al costat dels membres del govern i el Parlament empresonats junt amb ell ■ ACN

Xavier Miró
BARCELONA

El president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, insisteix a demanar una reunió amb el president espanyol en funcions, Pedro
Sánchez, en el marc de les
trobades que aquest manté
amb entitats civils de tot
l’Estat. Després de la negativa pública del govern de
Sánchez a reunir-se amb
l’únic dels presos polítics
catalans que no representa
cap partit sinó una entitat

de la societat civil, Cuixart
insisteix en el fet positiu
que suposaria una reunió
entre tots dos. Ho fa a través d’una nova carta dirigida a Sánchez però, aquest
cop, publicada al diari digital Eldiario.es, on Cuixart
deixa clar: “L’objectiu és intentar conèixer-nos més i
millor”, sense que cap dels
dos hagi de renunciar prèviament a cap posició.
Cuixart defensa que això inclou per la seva part
conèixer
les
raons
d’aquells que aposten per

“més repressió” per resoldre el conflicte o d’aquells
que mostren “forta animadversió” a afrontar la
realitat del que passa.
Majoria i dret a decidir
També demana, però, que
s’escoltin les raons per les
quals a Catalunya hi ha
preocupació pel “retrocés
en l’exercici de drets i llibertats i un sentiment majoritari en defensa de l’exercici del dret a l’autodeterminació”. El líder
d’Òmnium hi afegeix que li

Per què va a la presó un pare?
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cuixart admet que, quan va
demanar per carta una reunió amb Sánchez, fa dos dilluns, no confiava gaire que la
petició fos escoltada però
que la manté perquè és lògica i normal tenint en compte
que presideix una entitat
amb més de 175.000 socis, la
qual qualifica de “principal
entitat cultural de l’Estat”. En
la carta, el president de l’entitat deixa clar que, des del mo-

ment d’entrar a presó, ha treballat sempre per “generar
espais de diàleg i empatia” i
no pas de retrets entre els divergents. I conclou que li hauria agradat explicar el seu cas
personal al president espanyol en funcions: “Què porta,
en ple segle XXI, un pare de
família i empresari a afirmar
que la seva prioritat no és
sortir de la presó sinó la resolució del conflicte polític?”

sempre des de la lluita noviolenta i la desobediència
civil pacífica com van fer
Gandhi, les sufragistes, els
activistes contra la segregació racial i els pacifistes
que van aconseguir la supressió del servei militar
obligatori a l’Estat espanyol. Però també, recorda
Cuixart, l’1-O que van fer
possible els ciutadans i
que no van poder aturar
milers de policies al crit
d’“A por ellos”, davant el
qual tampoc ha servit de
res, segons ell, l’estratègia
de Mariano Rajoy de “cedir als jutges la responsabilitat de fer política”. ■

POLÍTICA

POLÍTICA

POLÍTICA

Els comuns i la CUP volen
que s’expliqui la retallada

SCC denunciarà el govern
però demana reformes

La CUP veu avenç
per respondre
a la sentència

Catalunya en Comú i la CUP
volen que el vicepresident i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, expliqui al
Parlament les raons de les retallades de despeses tant als
departaments de la Generalitat com als organismes públics, segons informa l’ACN.
La petició dels dos grups es
va registrar ahir a la cambra i
pretén que Aragonès expliqui
l’ordre publicada al DOGC la
setmana passada perquè els

L’entitat unionista Societat Civil Catalana (SCC) denunciarà
diverses conselleries. Tot i no
explicar per què, el seu president i exdiputat del PP català,
Fernando Sánchez Costa, assegura en un article al diari El
Mundo que a Catalunya hi ha
“dopatge institucional del teixit social, colonització simbòlica de l’espai públic, falta de
neutralitat de l’administració,
monolingüisme i biaix a l’escola”. Amb tot, però, Sánchez

El diputat de la CUP, Carles
Riera, veu avenços del sobiranisme per pactar una resposta unitària a la sentència del
Suprem. Riera admet que estan d’acord que cal una resposta civil i institucional excepcional. Una resposta que,
segons ell, diversos actors comencen a tenir coll avall que
s’ha de basar en la mobilització, la desobediència civil i
que ha de ser “contundent” a
les institucions. ■ REDACCIÓ

departaments del govern no
facin noves despeses sobrevingudes sense justificar-ne
necessitat o urgència. A més,
l’ordre també estableix una
retallada del 6% als organismes públics de la Generalitat
excepte als de recerca i salut,
que tenen autonomia de gestió. Aragonès es va comprometre ahir a comparèixer per
explicar les conseqüències de
“l’asfíxia econòmica”contra
Catalunya. ■ REDACCIÓ

Pere Aragonès, després
del Consell Executiu ■ ACN

Costa ratifica que no n’hi ha
prou amb dir no a 2 milions
de catalans independentistes
i que cal convèncer la majoria
que hi ha millors opcions que
la “ruptura” perquè se sentin
“afectivament i efectivament
vinculats al projecte comú espanyol”. Per a ell, deixar enrere
la lògica de la ruptura vol dir
apostar obertament per introduir en el debat polític la “lògica de la reforma” d’Espanya.
■ REDACCIÓ
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
CAMBRILS

Camí Mendoza

Alcaldessa de Cambrils (ERC)

“No podíem
obviar la
qüestió
nacional”

PACTE · ERC no ha renovat el pacte amb el PSC i ha optat per
aliar-se amb Junts per Cambrils i els municipalistes NMC
PRIORITATS · Està disposada a desencallar projectes i a
potenciar l’oferta cultural per desestacionalitzar l’economia
M. Moreno
CAMBRILS

H

istòrica d’Esquerra a la comarca, Camí Mendoza no sols ha
aconseguit repetir càrrec al capdavant del consistori, sinó que
el seu grup ha obtingut dos regidors més.
El secret, segons ella: la proximitat. Una
altra novetat de la legislatura serà un
canvi de socis de govern, en aquesta ocasió, amb una lectura més de país, ja que
han relegat el PSC i han optat per Junts
per Cambrils i el grup municipalista
transversal Nou Moviment Ciutadà.

Ha revalidat l’alcaldia després de la seva
elecció per primer cop, el 2015, i a més
ha incorporat dos regidors més a l’equip
d’ERC. Què creu que ha pesat més per
als ciutadans a l’hora de decidir renovar-li la confiança?
En les municipals anteriors, el grup
d’ERC érem gent fresca, que no havíem
estat mai en política, amb moltes ganes
de treballar, i crec que ho vam poder
transmetre durant aquests últims quatre anys. Hi ha hagut il·lusió i una manera diferent de fer les coses. No tenim un
perfil polític que encaixi amb el que estem acostumats a veure, i diria que potser aquest és el nostre gran actiu. A més,
vam desencallar temes importants per
al municipi i vam fer política social en el
sentit que pensàvem que calia plantejarla. En definitiva, crec que la manera diferent de relacionar-nos amb la ciutadania

ens ha ajudat en la reelecció.
En aquestes municipals, han deixat de
banda l’acord que tenien amb el PSC i
han optat per fer govern municipal amb
Junts per Cambrils i Nou Moviment Ciutadà (NMC), un pacte que es va signar
molt ràpidament un cop coneguts els resultats. Es pot dir que heu fet un plantejament en clau més nacional. Com van
anar les converses i quins criteris us van
impulsar a anar en aquesta direcció?
Fa quatre anys podríem haver fet el mateix pacte que hem fet ara. És cert que
en aquell moment vam considerar que,
si bé amb Junts per Cambrils ens unia el
tema del país, també era cert que amb
el PSC teníem posicions semblants en el
capítol de les polítiques socials. Durant
aquests últims anys, però, la situació ha
canviat. Tenim presos i exiliats, i aquest
aspecte, com a membres d’Esquerra, no
el podíem obviar tampoc en l’àmbit municipal. En aquest mandat ens hem unit
amb els companys de Junts, perquè a
més ja en coneixíem les dinàmiques i les
persones. I, en el cas del grup NMC, una
mica el mateix, ja que el 2015 també hi
podríem haver coincidit. Ara bé, en la situació actual, la posició del PSC en l’àmbit nacional ha pesat més en sentit contrari, tot i que sempre hi hem treballat
bé. Sigui com sigui, era clar que no podíem aparcar la qüestió nacional.
Esquerra ha guanyat un centenar de municipis respecte a les municipals anteriors, i estalona JxCat en l’hegemonia

JOSEP LOSADA

2015
CiU
ERC

4

4

*Finalment 3 de NMC i un de Cs
se'n van anaral grup de no adscrits

NMC

4

PSC

3

2019
ERC

Cs

6

3

Cs

PSC

4

4

JxCambrils
NMC 2
No
3 Adscrit

1

PP

2

PP

1

21

REGIDORS

AdC

1

municipal. Com afecta aquest context
de rivalitat dins de la família sobiranista
a l’hora de formar un govern de coalició?
Aquesta rivalitat queda emmarcada en
les estructures dels partits, però a l’hora
de concretar el dia a dia dels municipis
no es respira. No ens afecta en absolut a
l’hora de prendre decisions.
I es pot fer una república des dels ajuntaments?
Per descomptat. República vol dir treballar per les persones i perquè aquestes
persones tinguin els drets i els serveis bàsics garantits. Els ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà i els
primers a detectar per on respiren les
necessitats més urgents. Les bases per
fer una república de les persones són
aquí. Si aconseguim fer aquesta feina, la
gent veurà concretades les millores i entendrà per què es vol una república.
Quins seran els eixos bàsics de cara a la

21

REGIDORS

nova legislatura?
Fa pocs dies que hem estat reelegits. Ara
estem redactant el PAM, el document en
què es recullen les idees dels tres grups
polítics que governem l’Ajuntament. Hi
ha elements coincidents, urbanísticament parlant; per exemple, la remodelació de la rambla Jaume I, l’adquisició del
celler de la Cooperativa Agrícola, veure
com es desencalla la situació del Teatre
Auditori... Són temes històrics, tots hi
estem d’acord i pensem que aquestes seran les prioritats urbanístiques i d’equipaments, sense obviar els serveis directes
a les persones. També hem de reivindicar
la cultura, perquè en moments de crisi
és la que més pateix. Tenim bons equipaments museístics i els volem revalorar
per fer realitat aquest impuls cultural.
En el cas concret del Teatre Auditori, es
va rebre una subvenció d’1,2 milions que,
com que no es van complir els terminis,
ara hauria de ser retornada... Com es pot
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Una cambrilenca de
soca-rel amb un amor
especial per l’esport
Nascuda al Barri Antic i criada al de l’Estació, viu actualment a la Parellada. Aquesta
serà la seva segona legislatura al capdavant del consistori cambrilenc, però
Camí Mendoza és una històrica de
l’activisme polític, social i esportiu.
Militant d’ERC, va representar la
candidatura L’Esquerra pel Dret a
Decidir (EPDD) a les europees del
2014. Fundadora de l’assemblea
territorial de Cambrils de l’ANC i
del moviment Cambrils Decideix,
actualment ocupa el càrrec de vicepresidenta de la federació regional d’ERC al Camp de Tarragona. Però
Camí Mendoza, que atribueix la seva reelecció a la política de proximitat i a
unes actuacions directes i socials que
trenquen amb estils municipals més
canònics políticament parlant, té un altre àmbit en què pot parlar amb autoritat: l’esportiu. En aquest sentit, està molt
implicada en el teixit associatiu de l’esport
cambrilenc, i potenciar aquest vector, de
fet, forma part de les seves prioritats per
diversificar l’oferta turística i desestacionalitzar-la. Va ser presidenta durant dotze
anys del Club Patí Cambrils i també del comitè tècnic de patinatge artístic de la Federació Catalana de Patinatge, una de les
més implicades en el reconeixement de
les seleccions esportives catalanes. Entre
els seus objectius, també hi ha fomentar
l’esport femení.
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Quant a les filtracions
dels atemptats, cal la
màxima transparència.
Amb un tema tan delicat,
no s’hi pot jugar

Oferir sol i platja ho poden
fer molts municipis; la
nostra estratègia és
ampliar al màxim l’oferta
cultural i esportiva

Les bases per fer una
república són en l’àmbit
municipal, on es veu més
de prop per on respiren
les necessitats de la gent

solucionar? S’ha parlat de passar-lo a
mans privades...
És un tema que ve de lluny. Es van rebre
diners finalistes perquè l’equipament
entrés en funcionament, però això no
ha passat, i ara la Generalitat ens reclama aquesta aportació. El que puc dir és
que, en els quatre anys previs, vam parlar amb la conselleria de Cultura i vam
intentar fer projectes alternatius, però
ja s’havien exhaurit molts terminis en
legislatures prèvies i els nostres precs
no es van materialitzar. Tot i això, encara estem fent tràmits. I mentre tinguem els diners, no hi poden entrar empreses privades. Ara, un cop es resolgui
aquesta situació, cal mirar quin ús es
vol atorgar al teatre –que també està
pensat per donar cabuda a congressos–,
quines accions s’hi fan i quines magnituds s’hi destinen.

neres cap al monocultiu turístic per fer
una economia més sostenible?
Oferir sol i platja ho poden fer molts municipis, i per això cal desestacionalitzar
el turisme i tenir atractius diferents per
mostrar. Ja fa anys que tenim la denominació de turisme esportiu, perquè estem
dotats de bones instal·lacions. També
una bona ubicació, amb un clima que
permet fer esport a l’aire lliure tot l’any.
Tenim muntanyes i mar. Podem donar
cabuda a molts tipus d’esports. També
som la capital gastronòmica de la Costa
Daurada, amb dos restaurants amb estrella Michelin. I últimament ens estem
obrint a rutes culturals, amb un barri antic que hem de posar al mapa, i un actiu
privat al nostre terme municipal, que és
el parc Samà. L’estratègia turística és
ampliar al màxim l’oferta tot l’any. En
clau comarcal, tenim, a Reus, la ruta modernista; a Tarragona, el patrimoni arqueològic; a Mont-roig, el Mas Miró; a
Escornalbou, el castell... Com a territori,

hem de sumar tots aquests actius.

Per la seva experiència, com es pot frenar la tendència de moltes viles costa-

Dins de l’activitat econòmica, hi ha un
tema pendent, que és la reactivació i
l’actualització pendents del polígon
Belianes...
El polígon industrial de Belianes va néixer als anys seixanta. Les normatives
han anat canviant i s’hi han heretat problemàtiques des del primer dia. Al consistori ja hi va haver consens per encarregar un estudi per abordar-les. Ens interessa molt el que anomenem “economia
blava”, és a dir, la dinamització de tot el
que té a veure amb el mar. Tenim la idea
de fer una crida a empreses que s’hi vinculin per mirar de lligar-les al polígon.
Precisament, la flota pesquera de Cambrils s’ha anat reduint...
Però la mar no és només la pesca, sinó la
nàutica, l’esbarjo..., i cal que els joves empresaris de la vila vegin en aquest àmbit
una oportunitat. Val a dir que els sectors

primaris en general pateixen molt i que
Cambrils també ha estat municipi pagès,
a més de pesquer. En el nostre cas, els
dos sectors pateixen. Quant a la pesca,
hi ha menys barques perquè les jubilacions es van succeint i no hi ha relleu.
Les polítiques de la Generalitat, que és la
que té competències, potser haurien de
facilitar més aquest recanvi, perquè són
l’essència del nostre municipi, on podem
fer gastronomia de quilòmetre zero, amb
la pesca, l’oli d’oliva... No volem perdre
aquest reclam i ens preocupa. Des de
l’àmbit local, estem més limitats a l’hora
d’incidir en la millora d’aquests sectors,
però ens tenen al costat i rebran tot el
suport que els puguem donar.
Com a població turística, Cambrils té alguna problemàtica específica o preocupant pel que fa a la delinqüència i a la
seguretat ciutadana com passa en molts
territoris d’aquestes característiques?
Sempre dic que a Cambrils tenim un cos
de policia que treballa molt professionalment i que està molt al dia de tot. Tenim
un municipi segur, tranquil i que, tot i
ser turístic, de costa, amb més de 30.000
habitants durant tot l’any, no té més problemes de seguretat que els habituals,
furts o robatoris. No som un municipi
especialment conflictiu.
Abans de les eleccions van celebrar un
ple per agilitar la reordenació del personal de l’Ajuntament. S’ha posat en marxa? S’ha d’engegar aquesta legislatura?
Durant el mandat anterior ja es van fer
diversos tràmits sobre la relació de llocs
de treball (RLT). Totes les empreses, i
les administracions també, han de tenir
aquest document, en què es recullen,
s’identifiquen i es regulen els llocs de
treball, les responsabilitats que tenen
els empleats i el sou que els correspon.
En el pressupost del 2019, ja hi ha una
partida pressupostària per afrontar una
de les tres fases d’aquesta actualització.
L’acord va ser que en tres anys es faria
l’equiparació dels treballadors amb el
sou que els correspon, amb pautes, segons la categoria laboral. Abans ja s’havia fet el tràmit i ja s’està aplicant.

Com a alcaldessa d’una de les ciutats
afectades, què opina sobre el seguit
d’informacions, filtracions i sospites
al voltant dels atemptats de l’agost
del 2017?
Vull que qui hagi de donar explicacions
les doni. Potser el que cal és fer una comissió i que s’aclareixi tot. Tots estarem
més tranquils. I sabrem si ha estat una
filtració correcta o si tot plegat ha estat
una conspiració. El que no es pot entendre és que en un tema tan delicat i important no es diguin les coses clares. No
em pronunciaré sobre si és una cosa o
una altra, però sí que exigim al màxim
saber si hi havia relació entre els serveis
secrets espanyols i els responsables de
l’atemptat. Com a Ajuntament de Cambrils, estem personats en la causa. Ripoll i Alcanar no hi han pogut ser, tot i
que ho van intentar. Finalment, només
som Barcelona i Cambrils, i estem perseguint l’objectiu de tenir el màxim
d’informació possible. En tot cas, pel
dret de les víctimes i de tots plegats,
hem de reclamar que, si amb temes
menys seriosos no s’hi pot jugar, amb
aquest encara menys. ■
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El meu país

Òscar Escuder
President de la Plataforma per la Llengua

La Sra. Celaá s’està
informant…

829430-1207863Q

El dia 31 de juliol passat, al programa
Espejo público d’Antena 3, la Sra. Celaá, portaveu del Gobierno de España,
va dir que s’estava informant de diversos aspectes de l’estudi sociolingüístic
sobre quina llengua es parla als patis
de les zones urbanes de Catalunya que
ha presentat recentment la Plataforma per la Llengua. Ens sembla molt bé
que finalment el Gobierno es preocupi
per la llengua catalana, tot un èxit!
Des de la Plataforma per la Llengua
tenim, però, un seguit de temes sobre
els quals també ens agradaria que s’informés i, si ho creu adient, hi posés remei com més aviat millor.
1. Per començar, que s’informi de
per què Espanya fa 18 anys que incompleix reiteradament la Carta Europea
de les Llengües Regionals o Minoritàries que va signar i ratificar totalment.
Aquest incompliment afecta temes tan
importants com ara l’ús del català en la
justícia i la necessitat que els funcionaris de l’Estat que treballen per a ciutadans del domini lingüístic català siguin
competents en la llengua dels ciutadans a qui se suposa que han de servir.
Els informes dels experts independents
del Consell d’Europa així ho diuen repetidament, i l’Estat no fa res per a millorar-ho. Aquests informes deixen ben
clar que els drets lingüístics dels no
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“
Volem que els
catalanoparlants
tinguem els mateixos
drets que tenen
parlants d’altres
llengües similars

castellanoparlants de l’Estat no es respecten.
2. Podria continuar informant-se de
per què no s’aturen els casos de catalanofòbia que provoquen repetidament
funcionaris de l’Estat, molt especialment funcionaris dels cossos policials,
que se suposa que ens haurien de protegir a tots, i que en lloc d’això violen
els drets lingüístics i civils de bona
part de la ciutadania espanyola. Per si

algú no ho sap, estic parlant de casos
com ara multes, vexacions o detencions pel fet de parlar en català amb
policies o guàrdies civils.
3. Podria continuar informant-se de
per què el català és l’única llengua amb
més de 10 milions de parlants que no
és oficial de la Unió Europea. Recordem que l’oficialitat només depèn del
Gobierno, i que el fet de no ser oficial
té repercussions negatives importants
als territoris de parla catalana. Aquestes repercussions són sobretot per la
normativa europea que obliga a usar
llengües oficials de la Unió en multitud
d’aspectes, sobretot en l’àmbit del consum; i això, a la pràctica, dificulta molt
l’ús de llengües no oficials. Que ningú
es pensi que el més important és si els
nostres eurodiputats poden o no parlar en català al Parlament Europeu. Això, ni és el tema principal ni depèn només de l’oficialitat. Quan la Sra. Celaá
se n’informi veurà també que hi ha 11
llengües oficials a la Unió Europea que
tenen menys parlants que el català.
4. Segur que també li deu interessar
saber la manca absoluta de reconeixement que té el català a la Franja de Ponent, on el 80% dels seus habitants
són catalanoparlants! Això comporta,
entre moltes altres conseqüències, que
l’ensenyament del català no sigui obligatori per a tots els estudiants i que la
competència en català dels mestres sigui molt baixa. Segur que quan ho sàpiga li semblarà inversemblant.
Parlant d’obligatorietat, per anar
acabant, em permeto recordar a
aquells que diuen que les llengües no
s’han d’imposar que actualment a Espanya hi ha més de 500 lleis, normes i
disposicions que obliguen a usar el castellà en els àmbits més diversos que us
pugueu imaginar.
I acabo: li recordo, a la Sra. Celaá i a
tothom que ho vulgui saber, que a la
Plataforma per la Llengua només volem que els catalanoparlants tinguem
els mateixos drets que tenen parlants
d’altres llengües de dimensions similars en països respectuosos amb la diversitat lingüística. Ara com ara, n’estem molt lluny. Ben segur que la Sra.
Celaá, un cop informada, posarà fil a
l’agulla, ja que, a més de portaveu, ella
és ministra d’Educació!

