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Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

o deixa de ser curiosa, la situa-
ció que vivim aquests dies. El
govern espanyol, amb la seva

insistència d’anar contra tot allò que
es fa a Catalunya, i amb la seva estra-
tègia, divendres rere divendres, de
dur-ho tot al Constitucional, està
aconseguint una cosa extraordinària: i
és posar en línia, unir, ajuntar, dos
mons que en algun moment sembla-
ven (o a algú li podien semblar) com
l’oli i l’aigua. Gràcies a la inoperància
de l’Estat en temes com el dels refu-
giats, i gràcies als recursos al TC con-
tra la llei de pobresa energètica, a Ca-
talunya s’està bastint un front comú
social esplèndid. Veure, ahir, el presi-
dent Puigdemont i l’alcaldessa Ada Co-
lau parlant d’una estratègia conjunta
en favor dels refugiats era tot un res-
pir. I la cimera de la tarda pel tema de
la pobresa energètica, amb el presi-
dent i els/les alcaldes/esses de les ciu-
tats més importants de Catalunya

N “La millor
manera de no caure
en segons quines
temptacions és
la imatge d’unitat
de la cimera d’ahir

(que, no ens n’oblidem, són els qui vi-
uen i coneixen de més a prop aquestes
situacions), ens va traslladar a tots
una imatge d’unitat, de fermesa, d’un
gran valor. A això és al que ens hem de
dedicar. A la unitat i a la fermesa. A
enganxar, a unir i, quan convingui, a
plantar cara, que és el que van fer ahir
els alcaldes i les alcaldesses d’aquest
país. I això, ja ho he dit al principi, grà-
cies (és un eufemisme, per si no ho

han entès) al govern de Madrid. I deia
també al principi que no deixo de pen-
sar que ara vivim una situació ben cu-
riosa perquè, mentre passa tot això,
em pregunto a què coi es dediquen al-
guns? Això ja ens va passar mesos en-
rere, quan semblava que tot se n’ana-
va enlaire. Alguns partits es van dedi-
car, i intensament, a pressionar Òm-
nium, l’ANC i a tothom qui era algú en
aquest procés perquè les entitats es
definissin a favor dels seus postulats.
Marededéu. No hi tornem! Perquè ara
tornem a córrer aquest perill. Que al-
guns partits passin a davant dels seus
objectius o el seu futur a davant del del
país. L’hem tingut sempre, aquest pe-
rill. Però ara es torna a notar. Plana en
l’ambient. I no deixa de ser ben estra-
ny, això que mentre les principals for-
macions polítiques espanyoles ens aju-
den a unir-nos, i a fer cimeres, els
d’aquí es dediquin a separar-nos. O
que tinguin aquesta temptació...

A què coi ens dediquem?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Desclot
Vicent Sanchis

Utilitat de la
campanya

mplorava fa temps el ministre de Justícia als dirigents
dels partits que escurcessin la més que previsible

campanya electoral per no donar “la llauna” als votants.
Rafael Catalá avançava un neguit que després va entomar
el rei d’Espanya. En el cas de Felip VI, però, la inquietud no
s’entén. Perquè la campanya més curta i més barata és la
que fa el mateix monarca per renovar el càrrec. Per ell no
deu ser, doncs. Sigui com sigui i en efecte, aquesta
campanya que ara s’obre pot ser redundant, pesada i
sobrera. Sembla que ja ens ho han dit tot. Potser l’únic punt

de l’ordre del dia d’especial
transcendència que no ha estat
aclarit és amb qui pactarà el PSOE si
els resultats del 26 de juny
s’assemblen als d’ara. Perquè si els
socialistes, que poden ser
determinants per definir majories
parlamentàries, no fan president cap

candidat del PP ni accepten que Podemos entri en un
govern “plural i de progrés”, Espanya, la nació més vella del
món, es veurà abocada a unes terceres eleccions. Cassola
vella, bony o forat. Per això cal reconèixer l’important esforç
que ha fet Xavier García Albiol per dotar de contingut la
campanya que ara s’obre en canal. Albiol ha demanat
“ampliar la presència d’Espanya a Catalunya”. Però no amb
banderes més grosses ni amb més agents de la Policia
Nacional, sinó “amb exposicions de Cervantes i partits de
la selecció espanyola”. Ara sí. Ara sí que sabem per a què
servirà aquesta campanya. Per encabir grans idees com
aquesta. I en efecte, en podríem prescindir.

I

La campanya
pot ser
redundant,
pesada
i sobrera

Les cares de la notícia

Fa dos anys el Leicester City pujava a la primera
divisió anglesa; en fa un va estar a punt de tornar
a segona, i avui, amb el tercer pressupost més
baix, és el campió de la Premier League per pri-
mer cop en 130 anys d’història. La mà del tècnic
italià ha contribuït a fer realitat el somni.

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

El somni anglès

La unió de la Generalitat, el món local, sindicats,
entitats del tercer sector, amb el lideratge del pre-
sident Puigdemont, contra els efectes de l’absur-
da suspensió de la llei d’emergència en habitatge
és una bona notícia, que cal esperar que es con-
creti ràpidament i de manera eficaç.
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Denúncia necessària
Òscar Escudé

Reacció contra el TC
Carles Puigdemont
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Claudio Ranieri

L’informe de la Plataforma per la Llengua sobre la
situació del català reflecteix la vitalitat de la llen-
gua, però també la pressió espanyola, per exem-
ple amb les 64 lleis del 2014 que imposen el cas-
tellà o amb el bloqueig del món judicial al català.
La denúncia és necessària i oportuna.

PRESIDENT DE LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA

ENTRENADOR DEL LEICESTER CITY

L’Estat espanyol és el princi-
pal enemic de les llengües

que la mateixa Constitució consi-
dera cooficials juntament amb el
castellà, segons es constata una ve-
gada més amb el darrer informe de
la Plataforma per la Llengua.
D’acord amb aquesta diagnosi, du-
rant el 2014 es van aprovar fins a
cinquanta-una lleis que imposen
l’ús de la llengua castellana en de-
triment de les altres. La conclusió
positiva és que, malgrat aquests
impediments legals, le llengua ca-
talana s’expandeix a les xarxes so-
cials i experimenta clars símpto-
mes de millora al País Valencià, a les
illes Balears i a la Franja de Ponent.

L’arrogància estatal en matèria
lingüística menysprea també les di-
rectrius de la Carta Europea de les
Llengües Minoritàries. En aquest
sentit, es constata el reiterat in-
compliment dels advertiments eu-
ropeus per tal que es corregeixin
mancances com la relativa al conei-
xement del català per part del per-
sonal de l’administració espanyola
que treballa a Catalunya. Ni per vo-
luntat pròpia ni per imperatiu co-
munitari, doncs, l’Estat espanyol no
està disposat a permetre el legítim
desenvolupament de la nostra llen-
gua. Afortunadament, els catalano-
parlants som tossuts, i l’ús social de
la nostra llengua ajuda a compen-
sar aquesta actitud obstruccionista
més pròpia d’un règim dictatorial.

Quan la legalitat la desprote-
geix, una llengua només pot salvar-
se gràcies a la seva vitalitat. Aques-
ta ha estat al llarg de la història la
raó que explica la supervivència del
nostre idioma. La política d’immer-
sió implantada a les escoles i la de-
terminació política en aquesta ma-
tèria de tots els partits que fins ara
han governat a Catalunya han fet la
resta. Els enemics del català, però,
no baixen la guàrdia.

Enemics de
la llengua
catalana
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