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Les cares de la notícia

Mishima, el grup que lidera David Carabén, va co-
mençar dissabte a Girona, en el marc del Festival
Strenes, la gira del seu nou disc: Ara i res, que sor-
tirà a la venda aquest divendres. Mishima, amb
vuit discos en disset anys, està cada dia més a
prop de la condició de clàssics pop a Catalunya.

PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

Nou disc, nova gira

Diuen que la millor defensa és un bon atac i
aquesta és l’estratègia que va utilitzar Donald
Trump en la valoració dels 100 dies com a presi-
dent dels Estats Units. Trump va disparar, de nou,
contra els mitjans de comunicació assegurant
que els que mereixen un suspens són ells.
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Vencedor, per desè cop
Rafa Nadal

Disparant al missatger
Donald Trump

-+=

David Carabén

El manacorí Rafa Nadal va guanyar ahir el Barce-
lona Open Banc Sabadell-trofeu Comte de Godó
ni més ni menys que per desena vegada. A Nadal,
cinquè del rànquing mundial, només li va caldre
poc més d’una hora i mitja per derrotar l’austríac
Dominic Thiem.

TENNISTA

CANTANT DE MISHIMA

El govern espanyol va anun-
ciar divendres que l’econo-

mia no només continua funcionant
bé sinó que, a més, s’està accele-
rant. Un missatge, per cert, que
desmenteix aquells que afirmen
que la “deriva separatista” de Cata-
lunya està perjudicant l’economia
espanyola, però aquesta és una al-
tra qüestió. El que hauria de pre-
ocupar aquells que remarquen
aquesta fita –certament positiva–
a so de bombo i plateret és que,
malgrat tot, la taxa d’atur espanyo-
la –menys la catalana– continua
sent de les més elevades d’Europa.
Però aquí el que compta és mostrar
unes estadístiques favorables, en-
cara que topin amb la realitat.

L’última EPA (Enquesta de Pobla-
ció Activa) va registrar un augment
de l’atur. L’explicació? Una Setma-
na Santa tardana. És a dir, que la fei-
na continua depenent del turisme i
que és de poca qualificació. L’es-
tructura laboral de l’Estat espanyol
continua sent molt deficient. No
hem après res, o gairebé, de la crisi.

Dos dels principals sindicats del
país, CCOO i UGT, surten al carrer
aquest Primer de Maig reclamant
treball estable, salaris dignes i con-
servació dels drets socials. Tenen
raó. El mateix Banc d’Espanya i la
CEOE fa mesos que repeteixen que
ara és l’hora d’apujar sous. Però
l’estabilitat depèn de la confiança
en el futur. I els empresaris, ¿com
poden confiar en un país immers en
la corrupció i amb un deute públic
que equival al 100 per cent del PIB?
Però el que es troba a faltar en les
reclamacions sindicals d’aquest
Primer de Maig és això: mecanis-
mes per formar més i millor els tre-
balladors. Perquè aquesta, i no cap
altra, és la clau de la competitivitat
en un món global i tecnificat. La for-
mació, més que la política, és la que
crearà feina ben pagada i estable.

Estabilitat,
salaris i
formació

EDITORIAL

eñora, no entiendo nada de
lo que dice. Haga el favor de
decírmelo en castellano.”

D’aquesta manera és com s’adreçava,
per la Diada del 25 d’Abril un agent de
la policia espanyola a la vicepresidenta
de la Diputació de València quan parti-
cipava en una concentració davant les
Corts en demanada d’un tracte just al
poble valencià. Què se n’ha fet, dels
drets lingüístics? I de l’obligació dels
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat
de complir les lleis estatals, els esta-
tuts d’autonomia i les convencions in-
ternacionals que prohibeixen implíci-
tament la discriminació per raó de
llengua? Malauradament aquest cas
no és únic. Entitats com la Plataforma
per la Llengua o la Plataforma pels
Drets Lingüístics al País Valencià van
recollint, any rere any, denúncies per
discriminació lingüística, i el que és
preocupant és que la majoria prove-
nen d’agents de la Policía Nacional o

“S “Potser ha
arribat l’hora de
sancionar la
discriminació per
raó de llengua

de la Guàrdia Civil que, sense cap mi-
rament, vulneren els drets dels catala-
noparlants.

Fins fa poc aquests drets eren
menystinguts per l’administració –del
PP–  al País Valencià. Ara, sortosa-
ment, les coses han canviat i força.

Tant és així que en el govern valencià
han recordat al delegat del govern es-
panyol que hi ha professor de català a
disposició dels agents de la policia i la
guàrdia civil per aprendre la llengua
que parlen bona part dels ciutadans
pels quals treballen, recordatori, per
altra banda, que ja ha rebut en una al-
tra ocasió.

Davant d’aquestes situacions de bu-
llying lingüístic no queda sinó denun-
ciar-les allà on calgui, reclamar, ras i
curt, que es respectin les lleis. Potser
ha arribat l’hora de plantejar-se si és
necessari sancionar conductes
d’aquesta mena, que es reiteren en el
temps. La realitat sociolingüística és
la que és, i hi ha qui ja hauria d’haver-
ho paït. Vist que amb la simple denún-
cia no hi ha prou, potser més d’un s’ho
pensaria dues vegades abans de no fer
l’esforç per entendre una llengua que
és oficial allà on treballa. És el mínim
que es pot demanar.

‘Bullying’ lingüístic
Pepa Masó/ pmaso@elpuntavui.cat @ppamaso

A la tres

De reüll
Anna Ballbona

L’altre
mercat

uan era petita, la mare ens duia al mercat de
Canovelles a comprar fruita i roba perquè era més

barata. Hi anàvem ben aviat perquè a pagès totes les
coses se solen fer d’hora. Ahir vaig fer una mica de volta
per anar fins a l’hospital (coses de no gastar cotxe) i vaig
tornar-hi a passar. Quan vaig travessar un dels ponts
entre Canovelles i Granollers, em vaig trobar una
cercavila de gent que hi anava. Una d’aquestes rutes que
no se solen veure, per on passa gent d’arreu (variada de
veritat), amb el mateix objectiu que teníem fa 25 anys la

meva mare i jo... Encara hi troben les
gitanes que em perforaven els
timpans amb les seves proclames
de màrqueting? Aquest mercat
invisible m’ha fet pensar en un altre
mercat, el de Sant Jordi, i en tot el
Sant Jordi que no se sol veure o,
millor dit, que no se sol ensenyar.
Segons dades d’enguany, els 10

llibres més venuts no representen ni el 7% del total de
vendes. I, en canvi, hi ha una insistència a fer articles
sobre quins seran els més venuts i, després, sobre
l’efecte de figurar a la llista dels més venuts. Per contra,
la literatura infantil i juvenil, tan menystinguda (ara que
ja ha passat la febrada de la Fira de Bolonya), suposa el
volum més important de vendes de la diada (el 35,31%),
per sobre dels llibres de ficció. Per què se simplifica el
Sant Jordi com si fos una cursa de Fórmula 1? No
ensenyar aquesta autèntica diversitat només redueix la
realitat a un carrer estret o a una conversa d’ascensor.
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La literatura
infantil i
juvenil, tan
invisible, és la
més venuda
per Sant Jordi


