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Més enllà dels béns
religiosos
b Aquests dies es parla molt dels
Jocs Olímpics d’hivern, que sembla
que s’hauran de compartir amb Ara-
gó. He pogut seguir el to que fa servir
el president d’Aragó, Javier Lambán,
del PSOE. És el mateix governant que
va encapçalar el que s’ha anomenat
cas Sixena. Una reivindicació d’uns
béns que no li van ser restituïts per la
força de la raó, sinó per la raó de la for-
ça. Que jo sàpiga enlloc més de les co-
munitats s’ha aplicat aquest criteri. No
ha passat i segurament no passarà.
Alberto Velasco, conservador del Mu-
seu de Lleida fins fa poc, deia, el 28 de
gener de 2021, a propòsit de l’espolia-
ció del museu: “Ens van pegar per Si-
xena...” I afegia: “Va ser una situació la-
mentable i injusta per als treballadors
del museu...” L’inici de l’espoli del Mu-
seu de Lleida va ser atiat fins a l’insult i
les amenaces per part del mateix
Lambán, que no va tenir cap inconve-
nient per assegurar que continuaria
exigint la devolució d’altres béns que
hi ha a Catalunya. No vull arribar a
pensar el sentiment que podem tenir
(i sobretot els de les Terres de Ponent)
que es doni el “sí” als Jocs a Lambán i
després, al cap d’un temps, continuï
incitant més espoliació. Catalunya,
sempre amb el cap cot quan han anat
mal dades. Ara, el nostre govern hau-
ria de veure que ho té tot de cara per
no tornar a abaixar el cap.
PEP JOVENTENY VERGÉS
Barcelona

L’Església, la República,
el franquisme
b Un tertulià pontificava: l’Església
catòlica és l’única responsable de la
cacera i feminicidi de bruixes. Un de
dretes diria: la República és l’única
responsable dels crims contra la
humanitat perpetrats entre el 1930 i
el 1936. Una mostra: la gran fossa
que acull unes 700 víctimes al ce-
mentiri de Lleida. I un d’esquerres
dirà: el franquisme és l’únic respon-
sable de la cruel guerra incivil i de
tots els crims contra la humanitat
perpetrats en el postfranquisme.
Dos exemples: Manuel Carrasco i
Formiguera i el M. H. Lluís Com-
panys. Jo he viscut la preguerra, la
guerra i la postguerra i dic: els qui
actualment remenen les cireres a
Catalunya i a Espanya són els he-
reus de la República i del franquis-
me. Els uns i els altres es carreguen
els neulers. Res de demanar perdó.
Això només ho fa l’Església. I men-
trestant continuen en la seva lluita
per eliminar el català. Si badem,
se’n sortiran. No badem, doncs.
JAUME SIDERA PLANA
Lleida

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

El lector escriu

Les cares de la notícia
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EXPRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

DIRECTORA DEL CENTRE D’ART M|A|C DE MATARÓ

Apologia de la impunitat

Neil Young

Art a la presó
El centre Mataró Art Contemporani (M|A|C) inicia
una nova etapa instal·lat al primer complex peniten-
ciari que es va construir a l’Estat amb un disseny pan-
òptic, el 1863, i ho fa amb una exposició col·lectiva de
deu artistes sota el títol 22 finestres.

L’expresident del govern espanyol, oracle del PP i veu
respectada de la dreta espanyola fa apologia de la impu-
nitat, quan reclama que el rei emèrit hauria de ser a Es-
panya i que la seva corrupció no és res comparat amb
l’aportació a la democràcia i la convivència a Espanya.

La força del vell rocker

José María Aznar
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La decisió de Neil Young de retirar tota la seva música
de Spotify, com a protesta contra els podcasts antiva-
cunes de Joe Rogan en aquesta plataforma, ha de-
mostrat la coherència i la força moral del vell rocker
canadenc, fent trontollar un gegant com Spotify.
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n nou estudi del Departament
d’Universitats de la Generalitat
torna a posar de manifest que el

català passa per hores baixes. Una nova
constatació que arriba després d’altres
treballs previs que posen en relleu el
baix ús social de la llengua pròpia a les
escoles. Tampoc crec que calguin gaires
estudis per concloure que el castellà
s’imposa. Només s’han de mirar les xar-
xes socials de molts catalanoparlants,
on publiquen en castellà amb una pre-
tesa intenció d’arribar a més followers.
I només s’ha de passejar per qualsevol
municipi de Catalunya, on a vegades ja
és anecdòtic sentir parlar-lo al carrer,
sobretot entre la gent més jove. Les de-
cisions judicials –com ara la bestiesa
del 25%– i la política espanyola no hi
ajuden.

Però és que el castellà també s’im-
pregna en les administracions. Diven-
dres passat. Control de “seguretat ciu-

U “Si els que
haurien de posar
eines per mantenir
viva la llengua no ho
fan, com esperem
que la ciutadania
respongui?

tadana” a l’avinguda de les Alegries de
Lloret de Mar –es podria opinar sobre si
en realitat era seguretat ciutadana o es
tractava d’una altra cosa–. La salutació
que et donaven quan t’aturaven era un:
“Buenas noches.” Un agent d’una policia
local d’un municipi català optava per di-

rigir-se primer en castellà al conductor.
També es veritat que si contestaves
amb un: “Bona nit”, canviava al català.
Però no es tracta de si et pot atendre en
català. Això es pressuposa. El que sobta
és que el castellà sigui la primera opció
d’un funcionari públic. Tots els catala-
noparlants hem viscut en primera per-
sona situacions similars a aquesta en
algun estament de l’administració. Si
els que haurien de predicar amb l’exem-
ple i posar eines per mantenir viva la
llengua no ho fan, com esperem que la
ciutadania respongui? Seria com si un
ajuntament es dediqués a fomentar el
reciclatge i en les seves deixalles no se-
parés el paper del plàstic.

Poden exigir el C2 als nous docents.
Poden fer campanyes ciutadanes i po-
den promoure el que vulguin, però el
mínim exigible a l’administració catala-
na és que t’atengui en català. Si no, és
perdre el temps.

Predicar amb l’exemple
David Brugué /dbrugue@elpuntavui.catA la tres.

De reüll.Anna Balcells

Portugal

imagino que al PSOE deuen haver rebut amb
certa enveja la victòria electoral del líder

socialista portuguès António Costa, que acaba d’obtenir
una majoria absoluta que li permetrà governar sense
socis incòmodes durant els pròxims quatre anys.
Portugal, aquest veí ignorat i històricament menystingut,
s’ha avançat a Espanya en diverses ocasions. No només
engegant una revolució per deposar el dictador –el seu–
en lloc d’esperar que es morís al llit, sinó també, més

recentment, experimentant amb un
govern de coalició d’esquerres que
va donar els seus fruits. La
geringonça –nom amb què es va
conèixer l’aliança de socialistes,
comunistes i el Bloc d’Esquerra– bé
va poder servir d’inspiració a l’actual
bipartit al poder a Madrid.
Amb tot, els mèrits d’aquest país
humil abocat físicament a la façana

atlàntica no solen ser reconeguts a l’altre cantó de la seva
frontera oriental. Fa anys en un viatge a Lisboa, un
cambrer de La Baixa, el cor històric de la ciutat, se’m
queixava de l’arrogància i la prepotència del turisme
procedent de la resta de la península que se li adreça
sense fer el més mínim esforç per dir quatre paraules en
portuguès. És una actitud filla de la ignorància contra un
país obert al món on és fàcil de trobar gent plurilingüe i
altament formada i, sobretot, amable i educada.
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Els mèrits del
portuguesos
no solen ser
reconeguts a
l’altre cantó
de la frontera


