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Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

n plena onada de l’operació Dià-
leg (Mare de Déu que es farà
llarg, això) i en plena operació

Conferència de Presidents (còmica,
ahir, la baralla entre Albiol i Arrima-
das per veure qui era més espanyol i
qui feia la reunió unionista més gran),
fa gràcia que ens retreguin tan sovint
això de les desobediències. Avui el vi-
cepresident del govern presentarà el
pressupost i s’haurà obert la cursa en-
tre el Consell de Ministres i el TC a
veure qui diu més aviat allò que és il·le-
gal, que la partida pel referèndum no
compleix la llei i que no es pot des-
obeir ni l’Estat ni la Constitució, que
és aquesta mena de Codi Penal contra
els polítics, en paraules de Junqueras.
I si encetem l’any amb nou pressupost
(vagin-se preparant) entrarem a la fa-
se B, la de la màquina de fabricar sus-
pensions cautelars de càrrecs polítics
un rere l’altre amb l’argument, és clar,
que desobeïm. I jo em pregunto: i, po-

E “I nosaltres, a
quin TC de les
inversions
incomplertes hem
d’acudir?
sats a fer, segons quines altres desobe-
diències, quina pena haurien de me-
rèixer? Què fem quan és l’Estat qui
desobeeix impunement allò que apro-
va? A quin tribunal hem d’acudir? Van
llegir vostès, fa quatre dies, la denún-
cia que va fer la Cambra de Comerç
amb relació a les inversions de l’Estat
a Catalunya? Dels 949,5 milions pres-
supostats, només en van executar
555,9, un 59%. I es queden tan am-
ples. I ara a vostè li pot semblar que
555,9 milions d’euros són molts. Però

faci, sisplau, l’exercici que va fer el
president de la Cambra en explicar-
ho. Aquests 555,9 milions d’euros re-
presenten el 9,9% del pastís total d’in-
versions de l’Estat, i Catalunya repre-
senta el 16% de la població d’Espanya i
el 18,8% del PIB de l’Estat. L’informe
sosté que de les obres previstes a Ren-
fe, per exemple, només se n’acaben
executant un 5%. I això, any rere any.
I la pregunta, i torno al principi, conti-
nua sent la mateixa: i nosaltres què
fem, quan l’Estat desobeeix de la ma-
nera que desobeeix? Que no és una
desobediència el que practiquen un
dia rere l’altre amb Catalunya? On és
el TC de les inversions? I de tantes al-
tres injustícies? Ara que ja ha quedat
demostrat que el TC no és cap àrbitre
sinó que porta la camiseta de l’equip
visitant, i que s’asseu a la seva banque-
ta, què fem? Què fem amb les seves, de
desobediències? A mi només se m’a-
cut una manera de solucionar-ho.

Diàleg i desobediències
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Milions de catalans aspiren a
la independència perquè ha

de ser una eina per a la construcció
d’un país més just. Per tant, des de
fa mesos s’estudien aspectes tan
importants com per exemple el sis-
tema de pensions i de salut o l’admi-
nistració tributària, per exposar-ne
alguns de destacats. Només es tro-
ba a faltar un debat: el de la llengua
oficial en la nova república. Certa-
ment, és un element envitricollat.
Ningú discuteix, tret d’algunes veus
interessades que obeeixen a les elits
de Madrid, que el català és l’idioma
propi de Catalunya. És cert que
també es parla l’espanyol –com
moltes altres llengües– i que la con-
vivència –malgrat els esforços d’al-
gunes entitats– és excel·lent, però
la característica de ser l’idioma pro-
pi del país només la té el català.

Doncs bé: un tema sobre el
qual s’està passant de puntetes i
que s’aborda perquè hi ha algunes
organitzacions que el posen en pri-
mer pla és el de l’estatus del català
en la futura república de Catalunya.
L’experiència internacional demos-
tra que quan un idioma té un estat a
favor seu –és a dir, tot el contrari del
que passa ara– deixa d’estar ame-
naçat de mort. Però amb això no
n’hi ha prou. Per molts estats que el
català tingui a favor seu en el futur,
desapareixerà si els parlants no
l’utilitzen, si no el consideren un ins-
trument de prestigi i d’integració,
que és el que algunes entitats volen
torpedinar.

Per molt incòmode que sigui, els
impulsors de la independència hau-
ran de debatre el paper del català en
els pròxims mesos i anys. Però ja es
pot dir que, donada l’experiència in-
tegradora del nostre país, a aquells
que creguin que el català i els idio-
mes en general seran un motiu d’en-
frontament i de desunió, els sortirà
el tret per la culata.

El català
en la futura
república

EDITORIAL

Desclot
Vicent Sanchis

Fascinats pel
comandant

l castrisme a Catalunya mereix estudi a part. Unes
magres línies no poden reflectir la fascinació que sent

una part important de la societat –la més influent– per la
figura de Fidel –dit així: Fidel, perquè Castro sona més
distant i fins i tot reticent. El Comandante va il·luminar la
vida de les generacions que començaven a aflorar en els
anys 50 i 60. Gent nascuda sota el franquisme i, en bona
part, crescuda contra el règim. Fidel –Castro– va impulsar
una revolució espardenyera, es va guanyar el fervor
popular, va desbudellar la dictadura de Batista, va desafiar

els Estats Units i els va humiliar
derrotant els contrarevolucionaris a
Bahía Cochinos, i encara va rematar la
jugada amb la instal·lació de míssils
soviètics, i després es va convertir en
una icona de l’“internacionalisme
proletari”, guiant accions a la resta del
continent americà i a l’Àfrica. Tot això
el va portar a l’altar, per sota del Che,

elevat a la categoria de màrtir rebel a Bolívia. Aquestes
imatges de Castro desborden per a molts catalans
qualsevol altra versió o prevenció. Poc hi compten la
repressió que el règim castrista ha allargat dècades a Cuba
contra tota discrepància –queda sempre minimitzada o
disculpada–, la devastació econòmica que pateix l’illa
–justificada sempre per l’embargament nord-americà– o
el personalisme providencialista del líder –perquè se’l
mereix–. Fidel és un mite, i els periodistes que s’atreveixen
a insinuar l’anatema dictador semblen demanar perdó
amb els ulls. I així anem.

E

Poc hi
compta la
repressió
castrista
durant
dècades

Les cares de la notícia

El futur president dels EUA comença a marcar
territori en política exterior i, aprofitant la mort de
Fidel Castro, ja ha llançat una gerra d’aigua glaça-
da a les expectatives de normalització que va ge-
nerar l’acord entre Castro i Obama per restablir
relacions i aixecar el bloqueig.

CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Més guerra freda

El govern català, escortat per ajuntaments, ports i
empreses, manté la pressió pública sobre l’Estat
espanyol perquè executi les obres del corredor
mediterrani, l’únic que està justificat en termes de
rendibilitat econòmica i alhora considerat priorita-
ri i estratègic per la Comissió Europea.
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Aposta noruega pel Prat
Jan Dahm-Simonsen

Pressió pel corredor
Josep Rull
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Donald Trump

L’aposta de Norwegian per Barcelona i l’aeroport
del Prat és ferma i consistent, amb quatre noves
rutes cap als EUA, l’ampliació de la flota de 5 a 9
avions i la contractació de 400 nous treballadors.
Això beneficia el rendiment de la infraestructura,
la seva oferta de servei i l’impacte econòmic.

VICEPRESIDENT DEL GRUP NORWEGIAN
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