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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

Catalunya vista
per dues dones

avançament electoral a Andalusia
ha convertit Susana Díaz en una de

les protagonistes de la setmana.
Dimecres va visitar el plató d’AR, el

programa matinal de Tele 5 que con-

dueix Ana Rosa Quintana. El periodista
català Arcadi Espada, que era un dels
col·laboradors de la taula, no va perdre
l’oportunitat de preguntar-li per Catalu-
nya. Més concretament, per l’actitud del
socialisme espanyol i català davant del
nostre desafiament.

Resposta clara i contundent. La ma-
teixa que podria expulsar Mariano Ra-
joy: “Sempre he defensat la unitat d’Es-
panya. Sempre he defensat la sobirania
nacional. Mai no he estat a favor del dret
a decidir, perquè sé a quin equip jugo.”

I encara més: “El dret a decidir és una
trampa i això caldria haver-ho desmun-
tat fa molt de temps. Era la trampa de de-
cidir dividir Espanya. Dividir la sobirania
nacional. Fa temps que caldria haver
agafat el toro per les banyes.”

No hi ha hagut mai cap trampa, Sus-
ana, prop del 80% dels catalans volia i vol
decidir un altre tipus de relació amb Es-
panya. I molts pensem que la relació que
vol la majoria és d’igual a igual. De país a
país.

I doncs, quina és la seva proposta per a
Catalunya? La reforma de la Consti-
tució? Tampoc. És d’agrair la seva
claredat. La presidenta de la Junta
d’Andalusia va afirmar que donaria
suport a una reforma de la Carta
Magna però “en cap cas per solu-
cionar l’encaix entre Catalunya i
Espanya”, ja que segons ella “ser
diferent no vol dir ser desigual”. I
per rematar-ho: “Hi reconec una
llengua distinta i hi reconec una estruc-
tura territorial diferent, les comar-
ques...” Moltes gràcies! Proposta per a
Catalunya, cap. Sembla que en un tracte
desigual sí que hi està d’acord, però.

L’

Aquesta setmana, una altra dona im-
portant de la política espanyola també
ha parlat de Catalunya en un plató de te-
levisió. La vicepresidenta del govern, So-
raya Sáenz de Santamaría, va afirmar a
La Noche en 24 horas el mateix que la so-
cialista: “Podem parlar de moltes coses
amb els dirigents de Catalunya però de la
unitat d’Espanya, de la sobirania nacio-
nal, de la igualtat dels espanyols, ni vo-
lem ni en podem parlar.”

Va afegir, amb tot el cinisme del món,
com ho fan tots els dirigents del Partit
Popular sempre que poden, que “és grà-
cies al govern d’Espanya que podem pa-
gar els proveïdors, les farmàcies i moltes
altres coses”. Del dèficit fiscal, mutis!

Pujol els dóna
un cop de mà

a declaració del president Pujol di-
marts a la Ciutat de la Justícia no ha

aportat cap novetat important al cas, pe-
rò ha estat aprofitada per molts articulis-
tes cavernaris per atacar el nacionalisme
català i l’independentisme.

Cal destacar la columna del Raúl del
Pozo a El Mundo: Homenatge a Catalu-
nya. Primer se’n riu del “petit virrei” per
tot seguit afirmar el següent i quedar-se
ben descansat: “Orwell ja va denunciar
que el nacionalisme català era una forma
de totalitarisme.” I això li permet acabar
l’article d’aquesta manera: “Vuitanta
anys després, el nacionalisme s’ha mos-
trat com una corrupció generalitzada
que utilitza la mentida i el saqueig com a
tàctica política”.

L

Susana Díaz i Soraya Sáenz de Santamaría han parlat del procés
sobiranista demostrant no entendre gaire què passa a Catalunya,
mentre que la declaració de Pujol ha tornat a excitar la caverna
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El corredor, lent
i hi ha una infraestructura estratègi-
ca per a Catalunya però també per a

l’Estat és el corredor del Mediterrani. No
ho sostenen només els independentis-
tes. Ho diu la Unió Europea i un munt
d’entitats de l’àmbit econòmic, encapça-
lades pel lobby ferroviari Ferrmed.

Ningú amb sentit comú discuteix,
doncs, que cal prioritzar inversions en
aquest passadís que unirà la conca medi-
terrània amb el cor d’Europa, i que refor-
çarà la importància logística de l’eix me-
diterrani i la seva connexió estratègica
amb el nord d’Àfrica.

Des de Ferrmed calculen ara que l’eix
ferroviari arribarà a València i a Tarrago-
na amb uns dos anys de retard, com a mí-
nim. No ho diuen per dir. Foment no ha
destinat partides pressupostàries espe-
cífiques per acabar la via, que el 2015 ha-
via d’arribar a València i el 2016, a Ala-
cant i Múrcia, cosa impensable ara.

La ministra Pastor intenta minimit-
zar les crítiques estudiant la fórmula que
faria que els concessionaris dels ports
paguessin la infraestructura a canvi
d’allargar la concessió d’explotació.

Mentrestant, l’Estat enterra milions
en trens d’alta velocitat que, com el de
Segòvia, tenen 250 passatgers al dia de
mitjana. I no és el pitjor; el de Requena-
Utiel el fan servir 21 persones.

Ja ho deia Winston Churchill:
“Seria una gran reforma
de la política que es pogués
estendre el seny amb tanta
facilitat i tanta rapidesa
com la bogeria.”

S

Obsessió
lingüística

spanya porta a terme una destrucció
sistemàtica de l’àmbit lingüístic ca-

talà. La referència Països Catalans, poc
defensada darrerament al Principat, pot
esdevenir una expressió del passat.

L’última agressió s’ha produït a la
Franja de Ponent. El govern d’Aragó ha
anul·lat el darrer rastre legal del català
que es parla a la Franja així com de l’ara-
gonès que es parla al nord d’Osca.

El 1999, la llei del patrimoni cultural
aragonès reconeixia les dues llengües
com a minoritàries i establia l’obligació
de protegir-les com “una riquesa cultural
pròpia”. Tot plegat, paper mullat. Les
Corts d’Aragó van aprovar el darrer dia
del 2014 un paquet de reformes legislati-
ves que suprimeixen les denominacions
català i aragonès.

Com volen a Espanya que els catalans
mantinguem vincles afectius amb l’Es-
tat si sistemàticament suprimeix allò
que ens identifica? Els polítics espanyols
porten a terme un genocidi cultural sen-
se despentinar-se i amb total impunitat.
No hi ha encaix possible.

L’exsecretari general de l’ONU
Kofi Annan denunciava:
“El genocidi –la destrucció
d’un poble sencer pels seus
orígens ètnics o nacionals–
s’ha convertit en una paraula
de la nostra època, una realitat
horrible que exigeix una
resposta històrica.”

E

El govern de l’Estat treballa sistemàticament per destruir les
vinculacions afectives, culturals i estructurals de l’àrea lingüística
catalana, allò que en diem –o en dèiem– Països Catalans
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