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La dotzena legislatura espa-
nyola va iniciar-se ahir oficial-

ment al Congrés dels Diputats amb
dos discursos que van deixar ben
clar el nivell d’anacronisme i d’hipo-
cresia que s’ha instal·lat a les insti-
tucions. D’una banda, el rei Felip VI
va pronunciar un parlament ple de
tòpics durant el qual va reivindicar
el compromís amb Europa i la ne-
cessitat d’impulsar una regenera-
ció moral en la vida política. En rea-
litat, el més important de les seves
paraules i de la seva posada en es-
cena –amb la reina i les seves dues
filles al costat– era exhibir la perpe-
tuïtat d’una corona que va ser legi-
timada pel franquisme, no pas per
les urnes. En aquest sentit, la man-
ca d’aplaudiments dels diputats del
Partit Demòcrata Europeu Català,
de Podem i del PNB són ben elo-
qüents. ERC i Bildu ni tan sols van
assistir a la sessió i van posar tots
plegats de manifest el miratge
d’unitat a l’entorn de la Constitució
i de la monarquia que els poders de
l’Estat s’entossudeixen a imposar.

Per la seva banda, la presidenta
de la cambra, Ana Pastor, va reivin-
dicar el valor de la paraula, del dià-
leg, de la negociació i de la cessió.
Això en un hemicicle on no és per-
mès emprar les altres llengües ofi-
cials, al marge del castellà, i on go-
verna un partit assetjat per la cor-
rupció i fortament qüestionat per
l’oposició. Fins i tot els partits que
han permès la investidura de Ma-
riano Rajoy han donat l’esquena al
PP en el frustrat nomenament de
l’exministre Jorge Fernández Díaz
com a president de la comissió
d’Exteriors. De moment, els popu-
lars han renunciat a tirar endavant
el polèmic nomenament i han re-
col·locat l’aspirant en una altra co-
missió, però l’afer és una mostra de
com anirà aquesta legislatura. El PP
no ho tindrà fàcil i el PSOE viurà en
la contradicció permanent.

Una corona
que es vol
perpetuar

EDITORIAL

 mi, amb això del PP i Fernán-
dez Díaz em passa allò de l’ou i
la gallina, que no sé ben bé qui

és primer. Qui té agafat a qui? ¿El PP
vol agrair els serveis prestats a l’exmi-
nistre després del FdezDíazGate i el
vol col·locar en un lloc de visibilitat si-
gui quin sigui, ara a presidir la comis-
sió de peticions del Congrés (que nin-
gú sap ben bé què es) i més endavant
vés a saber què? O és a la inversa? ¿El
PP ja el podria donar per amortitzat
després de tots els escàndols que ha
protagonitzat (i d’haver estat reprovat
pel Congrés), però ara se l’ha d’empas-
sar perquè l’exministre sap moltes co-
ses que no s’haurien de saber? Qui té
agafat a qui? Perquè, és clar, que ara
tothom ens vengui com una gran vic-
tòria que Fernández Díaz no podrà ser
president de la comissió d’Exteriors
perquè tots els grups menys el PP
l’han vetat és un pèl ridícul. El PP i
Fernández Díaz se n’han sortit, i nos-

A “Segur que el
vet a Fernández
Díaz per presidir la
comissió d’Exteriors
és una victòria?

altres ens hem especialitzat a conver-
tir les derrotes en victòries. Perquè,
escolti’m, un ministre que condecora
la Verge, que va ser espiat al seu des-
patx sense saber-ho, que es va dedicar
a conspirar contra els independentis-
tes i que va arribar a fabricar informes
contra Mas i contra Trias amb total
impunitat, que li afinen els informes i
que ha estat reprovat pel Congrés i
que ara haurà de comparèixer en una

comissió d’investigació, aquest senyor
continua actiu al govern, té càrrecs de
responsabilitat i tots intuïm que en
tindrà més. On és la victòria aquesta
d’haver vetat Fernández Díaz? La vic-
tòria seria que hagués dimitit quan to-
cava, senyors meus. Ara no presidirà
Exteriors i presidirà una altra comis-
sió de menor rang, i això és una victò-
ria? Senyors meus, la seva és una vic-
tòria. I la del PSOE, una derrota. Per-
què ara ens ven com una victòria la se-
va gran aportació ajudant a impedir
que l’exministre presideixi Exteriors,
però es va rendir al PP sense condi-
cions, sense posar cap condició per fa-
cilitar la investidura de Rajoy, ni la de
deixar clar que Fernández Díaz seria
diputat ras o dimitiria després de la
comissió d’investigació. Res. Tot ple-
gat és la prova que el PP actua com si
res, tornant els favors, i que l’exminis-
tre també se’ls cobra. I nosaltres, inge-
nus, aplaudint les derrotes.

Qui té agafat a qui?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Desclot
Vicent Sanchis

La llei dels
més forts

egons l’informe de política lingüística corresponent a
l’any passat, el català continua naufragant en dues

mars salades i hostils. L’ús de l’idioma propi de Catalunya
és residual, com sempre i com sol passar, a l’administració
de justícia i al cinema. Trinxeres irreductibles. Els
successius governs i consellers de la Generalitat ho han
intentat tot en aquestes dues jungles i han fracassat de
manera reiterada. Al cinema, contra les grans empreses
nord-americanes i contra els exhibidors. A la justícia, contra
l’Estat i els seus funcionaris. Només un 8,4% de les

sentències que es van perpetrar
l’any passat a Catalunya van ser
redactades en l’idioma
constitucionalment cooficial. Pel
que fa al cinema, la xifra destarota
encara més: un 3,7% de les
pel·lícules es van filmar
originàriament, es van doblar o es
van subtitular en català. Oscar al

residu. Totes les lleis i totes les normes que han intentat
pal·liar aquesta desigualtat també aquí s’han estavellat
contra una pantalla d’intransigència. Els lectors amb una
certa memòria en la selva de la informació actual deuen
recordar que els exhibidors catalans fins i tot van fer un dia
de vaga “contra la imposició de les quotes”. Com si ells no
les imposessin. I què més diu l’informe? Diu que molta gent
entén el català i que molta però menys diu que el parla. Això
diuen. Però després només cal parar l’orella. I constatar
que molts carrers de Catalunya són com els jutjats i els
cinemes. Sort de l’escola. I no paren d’envestir-la...

S

L’ús del català
és residual a
l’administració
de justícia
i al cinema

Les cares de la notícia

Inici de la legislatura. El rei llegeix un discurs, re-
dactat pel govern espanyol. Demana diàleg, però
limitat, a la llei vigent. El bon diàleg no planteja
apriorismes i considera l’interlocutor com un
igual. El discurs del rei era de l’any 2016. Podia ser
el de fa deu, vint o trenta anys. Res no canvia.

PRESIDENT DE LA GESTORA DEL PSOE

Diàleg limitat

Violentant les seves promeses, i potser pel propi
càlcul polític –o pel bé d’Espanya, Susana Díaz di-
xit–, el PSOE va fer president Mariano Rajoy. Els
que van fer honor a la paraula donada ara estan
sent castigats. El PSOE està traient el dentifrici
del tub. Sabrà tornar-lo a posar a dins?

-+=

-+=

Serveis prestats
Jorge Fernández Díaz

Trencant ponts
Javier Fernández
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Felip VI

La primera reflexió sobre el cas de Fernández Díaz
és que el PP, amb Mariano Rajoy al capdavant, ha
volgut agrair-li molts serveis. Per això ha forçat,
amb argúcies i males arts, el nomenament de l’ex-
ministre reprovat per a una comissió. De segon
ordre, però molt ben retribuïda. Que ho expliquin.
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