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a veu tothom que la LAPAO ha durat
el cant d’un gall. Desafinat, a sobre.
És una més de les estupideses que a
nuvolades han enterbolit el nostre

cel polític i social durant generacions. Els
governants no han governat, han acumu-
lat desgavells una vegada i una altra. I no
em desdiria del meu temor que la rectifica-
ció de la Diputació d’Aragó ha estat molt
mal rebuda pels fanàtics de l’estupidesa
permanent.

NO SOLS ELS MANAIRES DEL PP conreen
l’hort de l’estupidesa i de la desfiguració:
els d’abans obraven quasi amb idèntica
descarrilada contumàcia. En política eco-
nòmica, en previsió social, en tractament
del tema autonòmic: i en aquest darrer
marc particularment bessons en enfocar
qualsevol detall de la “qüestió” catalana.
Permanentment el tema de la llengua és
una plaga oberta, una ferida no tancada.
Ja ve de molt lluny, i els sucosos llibres de
Ferrer Gironès, Josep Benet, Josep Maria
Solé Sabaté, i més que n’han sortit, n’ad-
dueixen exemples des de l’anècdota al ves-
sament de sang.

DINS DEL FRANQUISME, poc abans del
1970, i residint un servidor a Lleida, em va
telefonar Jordi Sarsanedas prevenint-me
que tres articles apareguts en el darrer nú-
mero de Serra d’Or, un d’ell mateix, un de
Baltasar Porcel i un tercer meu, serien
portats davant el TOP o Tribunal d’Ordre
Públic; els autors i la revista podien ser

J
sancionats. El meu article es titulava
L’Aragó català i la seva consciència políti-
ca. Em van citar els del tribunal a Lleida, jo
em pensava trobar un jutge togat de posat
sever. I no: un oficial de jutjat sense afaitar
em va rebre en un racó i davant una taula
de vellúria evident em demanà si jo era
l’autor de l’article i per què l’havia escrit.
Va prendre nota del que jo li deia, concer-
nent la proximitat i simpatia mútua entre
l’Aragó veí i el Ponent català, l’existència
de la zona de parla catalana històrica, i
tancà la carpeta. No vaig tenir cap més no-
tícia de l’afer.

AQUESTES SÓN MANERES DE PERDRE el
temps. De no governar, de dreçar petites
tanques als camins, de no fer fàcil allò que
ja ho és. No solament es manté el català a la
Franja –i d’una intel·ligent política depèn
que els joves en tinguin consciència clara i
operant–, sinó que en totes les esferes, no
només en la lingüística, s’ha malbaratat

temps i esforços en munió d’exemples
d’exercici del poder que només es redueix
a voler fer entrar múltiples claus per llurs
cabotes. Les nuvolades d’estupideses sur-
ten cada dia a desfilar pel cel. Acompanya-
des de declaracions de caps de govern, vi-
cepresidentes, ministres i portaveus, que
no diuen res substantiu, que canten tots la
mateixa cançó, com un karaoke de baixa
estofa.

LES GENERACIONS JOVES se n’han cansat
per raons econòmiques, laborals, de des-
encaixament entre la seva preparació i el
pobre horitzó que de fet els garanteixen
els qui tant gallegen de saber portar el ti-
mó. Els de generacions mitjanes perquè
havien aconseguit surar, reconquerir la
llengua, assolir un nivell regular d’existèn-
cia a costa de moltíssim d’esforç, i ara ve-
uen que els perilla el relatiu benestar des-
prés que ja feia temps que vivien desenga-
nyats de promeses. Els de generacions en-
cara anteriors, de la postguerra, perquè
veuen amb molta perspectiva com l’estu-
pidesa, la barra, l’abús, la brutalitat, la per-
secució més dura i la propaganda més bar-
roera, poc més que lleugerament suavit-
zades, continuen formant els núvols de
cada dia. I els que vam viure la II República
i la guerra del 36-39, mantenim un filet
d’esperança, perquè els nostres pares i
avis, coetanis de les Bases i de Solidaritat,
ja ens advertien que no triomfaríem amb
governs de dretes o d’esquerres, sinó no-
més amb un país lliure i un govern propi.

Núvols d’estupideses

ELS GOVERNANTS
NO HAN GOVERNAT, HAN
ACUMULAT DESGAVELLS

EscriptorJosep
Vallverdú

Són maneres de perdre
el temps. De no
governar, de dreçar
petites tanques als
camins, de no fer fàcil
allò que ja ho és.

Edita: Hermes Comunicacions SA
http://www.elpuntavui.cat
Centraleta Girona: 972 18 64 00
Centraleta Barcelona: 93 227 66 00
Atenció al client: 972 18 64 80
Redacció Girona: Güell, 68. 17005
Redacció Barcelona: Diputació, 284, 4t. 08009

Director: Xevi Xirgo i Teixidor.
Vicedirector: Carles Ribera (Política).
Directors adjunts: Jordi Grau (Girona), Pepa Masó (Societat), Joan Ventura (Informació Cultural), Xevi Sala (Opinió, Formats Especials i coordinació amb
El Punt Avui Televisió), Ramon Roca (L’Econòmic i Informació econòmica), Miquel Riera (Presència, Tancament i Informació internacional), Joan Rueda
(Ciutats i Informació local), Lluís Martínez (coordinació amb El Punt Avui Televisió).
Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Pilar Esteban (Europa-Món), Anna Serrano (Política), Carles Sabaté (Societat), Jaume Vidal (Cultura), David Castillo
(Suplement Cultura), Andreu Puig (Fotografia), Quim Puigvert (Llengua), Jordi Molins (Disseny), Montse Martínez (Apunts), Carme Torns (Documentació),
Antoni Dalmau (Tancament), Susanna Oliveira (Barçakids), Jaume Batchellí (Producció), Montse Oliva (delegada a Madrid), Pere Gorgoll (Necrològiques),
Gemma Busquets (Comunicació), Narcís Genís, Tura Soler, Xavier Castillón i Anna Puig (Comarques Gironines).

Conseller delegat: Joan Vall i Clara.
Gerència Comercial: Anna Maria Ribas.
Direcció Comercial: Eva Negre (El Punt Avui), Eduard Villacé (Agències),
Maria Àngels Taulats (Setmanaris), Josep Sánchez (El 9) i Carles Gri
(Serveis al Lector).
Webs i Sistemes: Josep Madrenas (director), Marc Massot (Programari),
Joan Sarola (Sistemes) i Ramon Buch (Disseny).
Recursos Humans: Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch.
Producció i Logística: Lluís Cama. Distribució: Concepció Casals.

EL
DIBUIX

Fer

ls missatges de campanya dels partits
no independentistes amb sucursal a

Catalunya (PSC, PP, C’s i Catalunya Sí que
es Pot, això també s’ha clarificat de cara al
27-S) m’han fet pensar en una entrevista
que vaig fer a Josep Fontana. L’historiador
deia: “La cultura castellana neix defen-
sant-se de les diferències, amb una intole-
rància que es mantindrà després.” Amb
plena coherència, aquests partits sucursa-
listes s’han fet acompanyar pel líder factò-
tum espanyol. A estones han semblat mí-
tings per a les generals i no per al 27-S.
Tots aquests partits es trepitgen els talons
per la mateixa bossa de vots, els 1,7 mi-
lions de l’àrea metropolitana de Barcelona,
i en alguns moments han fet l’efecte de no
veure més país que aquest; ells, que acu-
sen la resta de sectaris i fracturadors pro-
fessionals.

De manera més o menys barroera i ela-
borada, els seus missatges de campanya
han estat l’evidència pràctica de la frase
de Fontana: no reconeixen el fet català, no
l’admeten, no el poden ni anomenar ni en-
tendre en tota la seva complexitat (que ho
és, de complex); per això són incapaços
d’admetre –només d’admetre– com a te-
ma de debat la independència de Catalu-
nya i les causes que hi han portat. Com
que no és percebut com a fet polític sinó
com una extravagància extraterrestre hi
reaccionen amb missatges sincopats. El lí-
der de la suposada esquerra renovadora,
Pablo Iglesias, fins i tot va dir que li costa-
va fer campanya a Catalunya, que sembla-
va que estigués en un altre país. A l’Hospi-
talet, l’expresident Felipe González, amb
uns enrevessats circumloquis, va posar al
mateix sac la Veneçuela de Maduro,
l’URSS de Stalin i l’independentisme cata-
là. El màxim florilegi lingüístic que Pedro
Sánchez ha dedicat a Catalunya és dir-li
“singularitat”. Una gran moixaina.

Entre mítings i declaracions, traduc-
cions esbiaixades, el papus de marxarem i
us deixarem sols, les tentines de la banca,
els vestits de núvia i empresaris de l’Esco-
peta Nacional, aquesta haurà estat una de
les campanyes més de tot s’hi val. Però
amb una història de sempre: l’esperit
d’aquella Castella no reconeix la Catalu-
nya d’ara. L’esperpent de reaccions no pot
generar només la mitja rialla o el desdeny
en un independentisme (abans catalanis-
me) que massa sovint s’ha abocat al pan-
xacontentisme, al folklorisme, a l’agradar-
se i mirar-se el melic. També per aquí no
es pot repetir la història de sempre.
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