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Osácar nega cap pagament de
comissions al partit a través del
Palau. Mas reitera la seva
confiança “total i absoluta” en
el responsable de les finances.
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El PSOE guanya per l’increment
del PSC però Zapatero no obté la
majoria. CiU es manté amb deu
diputats i podria ser el
complement al govern socialista.

El líder d’Unió, Josep Antoni
Duran i Lleida, demana a Jordi
Pujol que el número dos de CiU
a les eleccions catalanes sigui
un dirigent democristià.

El cas CDC Guanya Zapatero La pugna CDC-UDCTal dia
com
avui fa...
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na de les com-
provacions que

el sobiranisme ha po-
gut fer després dels
fets d’octubre de 2017
és que l’Estat espa-

nyol està disposat a pagar el preu que
faci falta per mantenir la unitat sagra-
da de la pàtria. Els que pensàvem que
hi havia línies vermelles que en el con-
text democràtic i europeu no es po-
drien superar per part de l’Estat, hem
vist que no només s’han violentat i su-
perat, sinó que s’ha fet i es fa sense
cap pudor ni contenció. Ahir el jutge
Llarena va tornar a donar-nos-en un
exemple ben concret amb una interlo-
cutòria que no resisteix la menor anàli-
si des del punt de vista de la ciència ju-
rídica. La resolució prohibeix al diputat
Jordi Sànchez –innocent, sense acu-
sació, sense instrucció i sense sentèn-
cia, convé recordar-ho– sotmetre’s a la
sessió d’investidura al Parlament. Un
cop més, el magistrat no aporta cap in-
dici, cap prova, cap fet, que pugui sus-
tentar l’element principal dels delictes
de rebel·lió i sedició que pretén impu-

tar: la violència. Parla de la voluntat po-
lítica d’assolir la independència –per-
fectament legal– i fins i tot posa com a
exemple dels perills tumultuaris vio-
lents la Via Catalana que va unir el país
de nord a sud, un exemple de mobilit-
zació pacífica que va meravellar el
món. Els partits de l’oposició a Catalu-
nya, els partits espanyols, la societat
civil de l’Estat no adverteixen que el
preu que està pagant Espanya per
mantenir la integritat de les seves fron-
teres és extraordinàriament gran, i que
a mitjà i a llarg termini esdevindrà in-
sostenible en termes democràtics i de
reputació internacional. Acceptar els
precedents d’alterar la voluntat demo-
cràtica de la ciutadania només posant
en presó preventiva un candidat –sen-
se proves, sense acusació, sense sen-
tència–, o de tolerar la persecució pe-
nal de la dissidència pacífica –perio-
distes, músics, mecànics, poetes, pa-
llassos, investigadors– implica dinami-
tar la divisió de poders que és fona-
ment bàsic de tot sistema democràtic.
És el preu que l’Estat ha decidit pagar.
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Full de ruta
Germà Capdevila

El preu a
pagar

L’oposició a Catalunya, els
partits i la societat civil
espanyola no adverteixen
que el preu que està pagant
Espanya per la unitat és
extraordinàriament gran

“Els de Madrid
ens estan donant un
cop de mà perquè
ens posem les piles i
tornem a lluitar per
la nostra llengua

estic segur, molt segur. Puc dir
que tinc una certa visió històrica
que em permet fer aquesta afir-

mació. Durant el franquisme vam tenir la
sort que des de Madrid es va declarar una
guerra a mort a la nostra llengua. Es tracta-
va pràcticament d’esborrar qualsevol mo-
viment que pogués fer creure que encara
existia una llengua a Catalunya que no fos
l’espanyol. Era una guerra a mort. I què va
passar? Doncs que érem molta gent, cada
vegada més, que com més es prohibia par-
lar, escriure, llegir el català més buscàvem
subterfugis per no solament mantenir-lo
sinó millorar-lo. El meu pare, que mai va
ser independentista, sempre va escriure
les cartes comercials en català. M’imagino
la cara que hi deurien posar aquells fabri-
cants de teixits de Sabadell i de Terrassa re-
bent comandes escrites en català.

AL SEMINARI DE GIRONA, on vaig estudiar,
oficialment tot es feia en castellà. Però la
nostra llengua col·loquial sempre va ser el
català. Un dia a la setmana ens deien al se-
minari que havíem de parlar entre nosal-
tres en castellà. Va ser pitjor el remei que la
malaltia. Ja parlàvem en castellà quan te-

N’ níem un superior a prop, però a conscièn-
cia el parlàvem tan malament com podíem.
“Buenos tardes”, dèiem. No es podia ense-
nyar el català, estava rigorosament prohi-
bit. Però a l’estiu passàvem tres setmanes
al col·legi del Collell, per evitar que ens dis-
perséssim massa amb tantes vacances, i
llavors el doctor Damià Estela, rector del
seminari i catalanista declarat, permetia
que es fessin classes de català, això sí, ben
avisats que no se’ns acudís comentar-ho
amb ningú. Si el bisbe Cartañà se n’arriba a
assabentar... I així circulaven per sota mà
llibres d’autors catalans i molts érem lec-

tors de la revista Serra d’Or i d’altres fulls
clandestins. Es tractava d’una guerra i això
ens obligava a defensar-nos com podíem. I
finalment el franquisme va haver de clau-
dicar i a poc a poc es va començar a fer tea-
tre en català, va començar a aparèixer al-
guna revista en la nostra llengua i anaven
apareixent llibres en català. Els cantautors
catalans també van fer una gran tasca. El
català s’havia salvat, cosa que no va passar
a la Catalunya del Nord, on l’Estat francès
no prohibia però portava una política fran-
cesa molt ben pensada, posant funcionaris
nord-catalans a París i fent-ne venir de
francesos a la Catalunya del Nord.

CONCLUSIÓ DE TOT el que acabo d’escriure:
Franco va salvar el català. I avui, els de Ma-
drid ens estan donant un cop de mà perquè
ens posem les piles i tornem a lluitar per la
nostra llengua. El que passa és que hem de
ser més intransigents. No em demaneu
l’última vegada que vaig parlar en castellà,
no ho sé. A Catalunya, s’entén. Si no m’en-
tenen és problema seu. Deixeu-me dir,
doncs, gràcies Rajoy per defensar la nostra
llengua. Continueu pel mateix camí. Anem
bé i anirem millor.

Pep Collelldemont. Periodista

El català avançarà
Tribuna

Higiene
televisiva...?
b És curiós que en tots els ca-
nals de televisió que miro i que
expliquen com cuinen els res-
taurants, en general no hi hagi
un mínim d’higiene en la mani-
pulació dels aliments, ni a les
seves instal·lacions. El cuiner, el
periodista i els seus ajudants a
vegades fan llàstima i molta
angúnia. No pots tocar els ali-
ments sense guants, ni portar
rellotge, ni encara menys pol-
seres de cordill o similars, ni
anells ni arracades! Has de
portar gorra al cap, com també
portar protecció a la boca i el
nas. No cal dir que si fas servir
una cullera per tastar el guisat
no la pots tornar a fer servir! La
roba ha de ser neta i adient. Si
aquests mínims no són ni res-
pectats en el moment de ser
gravats per emetre-ho pública-
ment, m’agafa un calfred incre-
ïble quan m’imagino les dife-
rents manipulacions dels plats
que tot seguit seran servits i a

sobre ben pagats! Ja sé que no
tothom practica aquesta mala
praxi, però cal avisar els res-
ponsables dels mitjans de co-
municació del mal exemple
que donen a tots els seus
clients televidents i de rebot fu-
turs comensals!
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

Hem perdut?

b Tal com el meu cunyat Joan
diria amb el seu gest específic
amb la mà dreta: ni sí, ni no.
Per a mi el que ha passat és
que no hem guanyat. Il·lusio-
nats, no ingenus com hi ha
gent que diu, confiàvem que
entre tots els independentis-
tes, dirigents i la gent de base,
trobaríem l’escletxa democrà-
tica i pacífica per tal d’alliberar-
nos totalment o almenys par-
cialment de l’Estat espanyol,
però no ha estat possible a
causa de la prepotència violen-
ta aplicada pels que tenen el
poder executiu, legislatiu i judi-

cial. Cal recordar que sols per-
drem de veritat quan es diluei-
xin els dos milions de vots que,
des de ja fa molt temps, mos-
tren clarament els nostres de-
sitjos.
JOSEP MITJANS i ROS
Barcelona

Vivim a Matrix

b La Sra. Arrimadas en moltes
ocasions ens diu que vivim a
Matrix, que la República és pu-
ra ficció. Segurament, malgrat
que ella ho diu en to despectiu,
té tota la raó. Què és Matrix?
Doncs un món on la majoria
dels humans són esclavitzats
per les màquines. Un món on
hi ha una minoria lliure que llui-
ta per no deixar-se prendre per
la màquina i intenta alliberar
els que hi estan connectats. No
en va la pel·lícula Matrix és
considerada una de les més fi-
losòfiques de la historia. Diuen
que la idea de Matrix és una
paràbola per il·lustrar el con-
cepte de falsa realitat opressi-

va i alienadora ben descrita per
filòsofs com Marx i Nietzsche i
també per filosofies orientals
com el budisme i el taoisme.
Qui és avui dia la màquina xu-
cladora d’energia que manté
els humans presoners i opri-
mits sense llibertat? Comparar
la situació actual de Catalunya
amb Matrix ens planteja una
anàlisi molt interessant sobre
realitat i ficció en el nostre mon.
El primer de fer-ho va ser Plató
amb el mite de la caverna. La
República serà la màquina xu-
cladora d’energia o serà la Sion
de la pel·lícula on viuen els és-
sers lliures? Que cada u con-
testi com vulgui segons la seva
percepció de la realitat que viu!
ALFONS CARRERAS
Barcelona

ACLARIMENT:A la carta publica-
da ahir sota el títol Atropella-
ment mortal a l’escola cal
puntualitzar que en ajustar
el text a l’extensió requerida
es va ometre, per error, que
es tractava d’un ninot.

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters
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