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Les millors píndoles d’opinió emeses al llarg de la setmana pel programa l’Illa de
Robinson que s’emet cada vespre al canal El Punt Avui Televisió

Les cigarretes
assassines de
l’Estat Català

a notícia de l’ABC d’aquest dijous
passat dia 10 redactada pel Manuel

P. Villatoro portava el títol següent: Dels
espies nazis i aliats al cos d’agents ‘su-
perdotats’ catalans.

Una setmana després l’espanyolisme
continua aprofitant “una proposta
orientativa” que va fer la sectorial de de-

fensa de l’ANC fa més d’una setmana per
fer bullir l’olla i, de passada, tornar a si-
tuar-nos, aquest cop indirectament (grà-
cies), prop dels nazis.

Escriu Villatoro que durant la segona
Guerra Mundial “ningú va escatimar a
l’hora de finançar tot tipus d’activitats
extraoficials com l’espionatge, el con-
traespionatge, el sabotatge i, fins i tot,
la creació de tot tipus d’artefactes estra-
nys com els llapis detonadors britànics
o les cigarretes assassines dels alema-
nys”. Tot això per afirmar seguidament
que “alguna cosa semblant sembla que
podria succeir a Catalunya si aquesta
s’independitzés”.

Si arriba la independència tindrem
un Q i un James Bond catalans. Indeci-
sos, jo no m’hi pensaria més!

Nacionalistes i
no nacionalistes

questa setmana passada s’ha cele-
brat el VII Fòrum Atlàntic organit-

zat per la Fundació Internacional per la
Llibertat. El president d’aquesta funda-
ció és el premi Nobel de Literatura Ma-
rio Vargas Llosa, un dels signants
d’aquell indigne Manifiesto por la
Lengua Común del 2008.

Una de les ponències, Naciona-
lisme i llibertat, ha estat protago-
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nitzada per Esperanza Aguirre i Rosa
Díez. La presidenta d’UPD va assegurar
que “a Catalunya no hi ha llibertat per
als no nacionalistes”.

Tot seguit va demanar a Mariano Ra-
joy que digui que no consentirà el refe-
rèndum del mes de novembre, cosa que,
segons Díez, podria fer fàcilment dema-
nant als Mossos que retirin les urnes o
aplicant l’article 151 de la Constitució i
enviant la Guàrdia Civil.

Com va dir Vargas Llosa al Fòrum At-
làntic, “el problema del nacionalisme té a
veure amb la cultura de la llibertat”. Llàs-
tima que es referia al nacionalisme cata-
là. Cal recordar que els espanyolistes
sempre són no nacionalistes.

Un bon exemple d’això es la VIII escola
d’estiu que organitza la Fundació De-
naes: En defensa d’Espanya. L’atzar (no
puc imaginar-me cap altre culpable) ha
volgut que la conferència inaugural, La
defensa de la unitat nacional des de la
llei, sigui el divendres 18 de juliol.

Si sou a Santander aquella data asse-
nyalada gaudireu també del discurs del
periodista Hermann Tertsch a la taula
rodona El tractament d’Espanya i d’allò
espanyol als mitjans de comunicació.

Si divendres esteu de celebració i ar-
ribeu dissabte, no patiu. Taula rodona a
mig matí amb UPD, Ciutadans, PP,
VOX i (encara per confirmar, però no ho
dubteu) PSOE: Espanya per sobre dels
partits. A primera hora de la tarda una
nova taula rodona: Espanya, una reali-
tat històrica inapel·lable.

Jo intentaré escapar-me per arribar a
mitja tarda. A un quart de set hi ha una
ponència apassionant: Les forces ar-
mades, Constitució i unitat nacional
a càrrec de Juan Chi-
charro, general de
divisió a la reser-
va. Una gran re-
unió de no na-
cionalistes a
Santander.

Quan ens independitzem tindrem espies inspirats en els nazis de
la II Guerra Mundial. Ara, utilitzem una estratègia goebbeliana i,
és clar, a Catalunya no hi ha llibertat per als no nacionalistes
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La trampa del
finançament

n cop més el govern espanyol ha to-
cat la fibra sensible de la Generali-

tat: el finançament. Sense portar a ter-
me la reforma prevista del sistema de fi-
nançament, l’Estat es garanteix que pot
collar tant com vulgui Catalunya.

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Mon-
toro, va anunciar a finals del mes passat
que l’Estat suspèn sine die l’aplicació
d’un nou sistema de finançament per a
les comunitats autònomes. D’aquesta
manera certifica un incompliment
anunciat. El nou sistema hauria d’haver
entrat en vigor l’1 de gener del 2014. El
que diu ara Montoro és que no negociarà
amb les autonomies ni tan sols amb la
vista posada en el 2015.

El conseller d’Economia, Andreu Mas-
Colell, ha denunciat públicament que la
nova falsa promesa de l’Estat espanyol
posa en perill els serveis que la Generali-
tat presta als ciutadans.

Mas-Colell albira un 2015 “molt con-
flictiu” i es queixa que Madrid ha tancat
la porta a negociar el model de finança-
ment i també la compensació per l’im-
post de dipòsits bancaris, de la qual de-
pèn el cobrament de la paga extra dels
funcionaris del 2014.

Com deia Tennesse Williams:
“L’única cosa pitjor
que un mentider és un
mentider hipòcrita.”
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La persecució
de la llengua

Estat es va adherir el 2001 a la Car-
ta europea de les llengües minori-

tàries. Un document vinculant que com-
prometia l’Estat a preservar la riquesa
cultural i lingüística del seu territori i a
promoure’n l’ús en la vida quotidiana.

Tot i aquest compromís, el cert és que
el govern del PP porta a terme una ofen-
siva en tota regla contra l’ús del català en
els àmbits de la vida quotidiana des de fa
temps. L’exemple més flagrant és la le-
gislació educativa del ministre Wert, pe-
rò també hi ha accions més subtils que
trenquen aquest compromís i que no
han transcendit tant a l’opinió pública.

A principi d’any, la Comissió de Sani-
tat i Serveis Socials del Congrés dels Di-
putats aprovava una modificació de la
llei del 2007 de defensa dels consumi-
dors i usuaris. Si bé és cert que la llei ha-
via quedat desfasada, el PP ha aprofitat
per introduir-hi un seguit de normatives
que imposen l’ús del castellà.

La nova llei obliga les empreses catala-
nes a facilitar les informacions sobre les
característiques dels serveis que presta
en castellà. Tot i que també es poden fer
en altres llengües, el castellà es conver-
teix en obligatori. La disponibilitat lin-
güística deixa d’existir. I l’ús del català
passa a ser, només, opcional.

Com deia el rapper Kase-O:
“Puc fer-ho brut com
Harry o puc ser subtil
com Miquel Àngel.”
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El finançament de Catalunya i la llengua del nostre país són dos
territoris sensibles que el govern espanyol explora sovint amb
l’ànim de laminar la nostra moral i les nostres competències
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