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El PDeCAT reivindica el centre
polític de la Catalunya
independent i situa la seva
proposta en la connexió amb
l’efecte Macron.

10
anys

20
anys

Dmitri Medviédiev relleva Putin
a la presidència russa. Nomena
l’expresident primer ministre i
converteix Rússia en un país
bicèfal.

Borrell reconeix que va cometre
errors en el seu debat amb
Aznar. Atribueix a José Barea el
document sobre el dèficit ocult
de la Seguretat Social.

El centre polític Relleu a Rússia Errors de BorrellTal dia
com
avui fa...

n dels efectes
col·laterals més

indignants originats
per la cerca i captura
contra l’independen-
tisme consisteix en la

mania aquesta de despenjar els llaços
grocs que reclamen la llibertat dels
presos. Posicionar-se contra la llibertat
d’algú, al marge del presumpte delicte
que se li vulgui imputar, ja et situa per
sota d’un nivell d’humanitat que con-
vindria preservar abans que el món
acabi de petar. És la mateixa manca
d’humanitat d’aquella mena de gent
que primer aplaudeix la crueltat de les
presons preventives i al final justificaria
per aclamació la instauració de la pena
de mort. Fins que li toca el rebre a algú
que els és proper, és clar, aleshores sí
que descobreixen les virtuts de la com-
passió. Però el més llastimós dels au-
toanomenats GDR (Grups de Defensa i
Resistència) és la poca cultura demo-
cràtica que exhibeixen i la pretesa su-
perioritat moral que gasten. Despenjar
els símbols de protesta dels altres és
un exercici propi de les societats totali-

tàries. Si vols, penja els teus, però no
facis malbé els de ningú. I, sobretot, no
siguis brut, que per a alguna cosa hi ha
papereres.

Encara més ridícul és sentir-los com
miren de justificar-se dient que no és
tolerable penjar llaços al mobiliari urbà
perquè el mobiliari urbà és de tots. La
conquesta de les llibertats democràti-
ques, sempre i pertot arreu, va prece-
dida de les protestes al carrer. L’adhe-
siu subversiu, per exemple, va ser l’ar-
ma més eficaç durant la Transició, ho
haurien de saber ells, que la troben tan
modèlica. A més, voler limitar les ex-
pressions d’inconformisme al balcó de
casa és compartir la màxima de Fran-
co: faci com jo, no es fiqui en política.
Un país lliure d’estelades i de llaços
grocs, prometen, tot sovint amagats
sota l’anonimat vergonyós dels passa-
muntanyes. Aquest és el país que
somnien: un país encadenat als intole-
rants. De gent amagada a casa, engar-
jolada rere els balcons. Amb el mobilia-
ri urbà intocable i els drets civils rebre-
gats.
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Contra els
GDR

El més llastimós dels
autoanomenats GDR és la
poca cultura democràtica
que exhibeixen i la pretesa
superioritat moral que
gasten

“Jo ho tinc clar:
la culpa és dels
mestres, que
adoctrinen els
alumnes innocents.
O potser el mèrit?

ue les coses ja no passen, succeei-
xen; que no es comencen, s’inicien;
que no s’acaben, es finalitzen; que

no es paren, es detenen; que no s’enge-
guen, es posen en marxa; que no s’unten,
s’engreixen; que no s’acosten, s’apropen...
Ja ho sé. Fa temps que es veia a venir. Pot-
ser érem als anys seixanta quan en Jordi
Soler ho va profetitzar: esdevindrem folls,
proclamà. I tot això sense sortir de la cor-
recció. Com aquell acudit de fa molts anys
d’un client que entra a l’estanc i demana a
la dependenta: “Damisel·la, em faríeu la
mercè d’estampar un segell de vint-i-cinc
de xavalla a l’envelop d’aquesta missiva que
vull tirar a la bústia?” La xicota, sorpresa,
es mira l’amo demanant ajuda. I l’amo li
tradueix: “Fot-li un sello de ral!!” El que no
es pensava segurament el nostre amic hu-
morista és que de tirar en diríem llençar i
de llençar, tirar, just a l’inrevés per fer-ho
fàcil. O que donaríem la volta a tot: per
comptes de remenar la cassola li donaríem
voltes; en lloc de capgirar un marcador es-
portiu li donaríem la volta; per comptes de
girar la truita li donaríem la volta... Fa uns
dies un flequer explicava a la televisió cata-
lana com feia el pa tradicional. Quan va ar-

Q ribar el moment d’un pa específic ens va dir
que calia donar-li la volta. Sabeu com se’n
deia d’aquell pa? Ell mateix ho va dir: pa gi-
rat. Sorprenent! Amb aquesta lògica, si pa
girat és un pa al qual se li ha donat la volta,
d’un pa que s’hagi girat se n’hauria de dir pa
voltat. O no? Jo penso ara que, si fem tantes
voltes, ens podem marejar. És que queda
algú que sàpiga quan una cosa o una perso-
na és gran, grossa, grassa, gruixuda...? Qui
ens ho ha ensenyat? Ningú. Culpa dels
mestres, que adoctrinen els seus alumnes.
Ja ho diu l’Arcadi Espada, que és un perio-
dista d’origen català que opina a sou als dia-
ris de Madrid: les llengües fan nosa. “Una

lengua suele ser un desgraciado factor de
diversidad. Nada que celebrar”.... “De ahí
que la proliferación de lenguas atente con-
tra la función del lenguaje, que es posibili-
tar la comunicación humana. Y de ahí que
sea obligación moral de los hombres traba-
jar para que el número de lenguas dismi-
nuya”. Tot això perquè està contra d’un
corrent de Sociedad Civil Catalana que vol-
dria igualtat entre les llengües, com a Su-
ïssa o Bèlgica, posem per cas. Valga’m Déu!!
On anirem a parar? “La filóloga Mercè Vi-
larrubias pretende que una ley de lenguas
sitúe en el mismo rango de oficialidad el
castellano, el catalán, el gallego y el vasco.”
Que deixin fer... L’escola que adoctrina, la
televisió que adoctrina, la ràdio que adoc-
trina fan la feina discretament. Aviat se-
rem al cap del carrer. Tots, com sant Vicenç
Ferrer, tindrem el do de les llengües: par-
lant com a casa ens entendran a pertot. El
miracle altra vegada és possible. Si escolteu
la televisió gallega ho entendreu. Parlen en
gallec, però ni ho sembla.
El president Puigdemont demanava dijous
que no es persegueixi mai més ningú per la
llengua que parla. Ho ha dit clar. Clar i cata-
là. Per qui ho vulgui sentir.

Pius Pujades. Periodisra

Llengües que fan nosa
Tribuna

Denúncies
anònimes per
adoctrinament
b La proposta d’Andrea Levy,
diputada del PP al Parlament,
consistent a facilitar la presen-
tació de denúncies anònimes,
al més pur estil inquisitorial, per
tal de lluitar contra suposats
casos d’adoctrinament a les
escoles amb la consegüent in-
habilitació dels professors de-
nunciats, ultrapassa ja tots els
límits imaginables. Ja n’hi ha
prou d’escampar tanta des-
confiança i tanta rancúnia en
contra dels mestres i del siste-
ma escolar catalans! Si una fa-
mília creu tenir constància d’al-
gun cas d’adoctrinament, el
primer que ha de fer és anar a
l’escola a parlar-ne amb el
mestre implicat, i si cal també
amb el tutor del seu fill, el cap
d’estudis o bé el director. I si
amb això no es resol el tema,
anar després a la inspecció
corresponent i, finalment, quan
no quedi altra opció, al jutjat.

Però, mai, enviar una denúncia
anònima com si estiguéssim
en un país totalitari i repressiu
sota el pretext de protegir els
drets del seu fill davant de pos-
sibles represàlies. No és així
com s’educa els alumnes en els
valors del respecte, la confian-
ça o el diàleg. Em fa por que
amb mesures tan irresponsa-
bles com la de la senyora Levy
es pugui trencar la convivència
a les escoles. A veure si ara re-
sultarà que aquells que més
denuncien l’existència d’una
“fractura social” a casa nostra,
són els qui més volen contri-
buir a fer-la possible.
JOSEP VILÀ BATLLE
Olesa de Montserrat (Baix Llob.)

Ara hem
de parlar?
b A la fi sembla, i només dic
sembla, que el Sr. Rajoy vol
parlar amb Catalunya, ja no pot
esperar més. Té les pressions
de una colla d’estats i grans
diaris del món, etcètera. Jo, que

potser soc un xic exigent i molt
descontent amb tot el que ha
passat després de l’1-O, li diria
unes quantes coses. Per co-
mençar hauria de fer fora de
les presons els membres del
govern i Parlament, ell els hi va-
fer posar amb les denúncies
continuades al TC. Hauria de
restablir la pau a Catalunya
amb la tornada dels exiliats po-
lítics. Hauria de deixar de per-
seguir el nostre sistema d’en-
senyament. Hauria de deixar
de fer-nos la traveta a la nostra
TV3 i un llarg etcètera. Si diu
que és la justícia qui ho ha de
fer, li contestaria que quan li va
convenir la justícia semblava
que anés a dictat. Si no fes ai-
xò, jo em negaria a parlar amb
ell, les raons són prou impor-
tants. Tothom sap que en una
negociació sempre hi deixen
pèl els uns i els altres. Nosal-
tres, els catalans, ja n’hi deixem
prou cada mes amb els impos-
tos, ara que n’hi deixin ells.
MIQUEL MONCUNILL
Igualada (Anoia)

No tot està
perdut, iaies

b Quantes vegades ens quei-
xem dient que els nets no ens
escolten i no ens fan cas?
Compte, que no sempre és ai-
xí. El 26 d’abril va tenir lloc el
lliurament de premis de con-
tes solidaris de Mans Unides
en la categoria de deu a onze
anys, en què es van presentar
88 treballs i va resultar gua-
nyador del primer premi el
meu net Guillem, alumne de la
Escola Pia de Granollers. Iaies,
ara bé el més bo. El conte, La
revolta dels aliments, recorda
el que li deia la seva àvia sobre
el malbaratament que fem
dels aliments sabent que hi ha
tants nens morint de gana, els
aliments llençats es varen re-
unir indignats reclamant que
se’ls respectés ja que eren in-
dispensables per a la vida.
Moltes felicitats, Guillem!
ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers (Vallès Occidental)

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
d’extensió. El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu


