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El Punt Avui expressa la seva opinió únicament
en els editorials. Els articles firmats exposen les
opinions dels seus autors.
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ue un filòleg in-
tenti eliminar una

llengua és rar. I si es
tracta de la seva, enca-
ra més. Que Sònia
Sierra sigui diputada al

Parlament és, almenys, una manera
d’estalviar a una pila d’estudiants una
professora d’institut d’aquelles que aca-
ben les ganes d’aprendre als alumnes.

Carme Junyent, professora de lingüís-
tica de la UB, en canvi, ha escrit un llibre
per mirar de salvar la nostra llengua. Diu
l’autora que el llibre “és una apel·lació a
la responsabilitat individual però també
una crida a la revolta”. M’hi sumo. I en
subratllo alguns aspectes pràctics.

Depèn de tu: compra el llibre. Llegeix-
lo. Pren consciència que “els assistents
al funeral d’una llengua, els darrers par-
lants, no deixen de ser, alhora, els botxins
d’aquesta llengua. Són ells mateixos els
qui un dia van deixar de transmetre-la”.
Compra’n més exemplars. Regala’l.

Parla sempre en català. En català, a
Catalunya, tothom et comprendrà. El
94,4% de la població l’entén i el 81,2% el
sap parlar, segons la darrera Enquesta
d’Usos Lingüístics de la població. Co-
mença totes les converses en català, no
discriminis la gent per prejudicis.

El bilingüisme és per a tothom. Expli-
ca l’autora que li van demanar que can-
viés al castellà: “Li vaig dir que no, que
era ell qui trucava. «A Catalunya hi ha bi-
lingüisme», em va dir. «Sí, per a tothom»,
li vaig respondre.” Normalment es defen-
sa el bilingüisme per imposar una altra
llengua. Diu Junyent que només calen
dos mesos de comportament conscient
per aprendre a no canviar de llengua. Els
convido a provar-ho, “cap poble no hi ha
guanyat mai res pel fet d’abandonar la
seva llengua. En canvi, molts hi han per-
dut pel fet d’haver-la abandonada”.

Q

Keep calm
Jordi Cuminal

Sempre en
català

La sentència d’un jutjat con-
tenciós administratiu que

condemna la Universitat de Barcelo-
na i anul·la el seu manifest aprovat i
publicat arran de la sentència de
l’1-O ni esborra, ni anul·la, ni silencia
el rebuig frontal i explícit de la comu-
nitat universitària catalana a tot el
que representa aquella sentència. El
manifest denunciava i denuncia la
sentència injusta del Suprem, la judi-
cialització de la política i la deriva au-
toritària de l’Estat espanyol, exigia i
exigeix la llibertat dels presos polítics
i reivindicava i reivindica el dret de
Catalunya a l’autodeterminació, sen-
zillament perquè aquesta és la posi-
ció de les tres quartes parts del
claustre que el van aprovar i també

ho és dels claustres d’altres universi-
tats catalanes (Autònoma, Lleida,
Politècnica, Rovira i Virgili, Pompeu
Fabra i Girona), que van aprovar tam-
bé amb àmplies majories la seva ad-
hesió al manifest. I aquest fet no can-
via ni per la denúncia d’un alumne i
quatre professors de la UB, ni per la
sentència d’aquest jutjat.

La universitat té opinió i té legiti-
mitat per manifestar-la com ha fet en
tantes ocasions, perquè no és un ens
aliè a la societat, ni als fets amb
transcendència social i perquè impli-
car-se en el progrés social forma part
de la seva tradició. El problema, aquí,
és que opini i es pronunciï d’una ma-
nera determinada, que l’‘statu quo’

judicial no comparteix. És obligat
preguntar-se si un manifest de la
Complutense de Madrid a favor de la
unitat d’Espanya, per posar un exem-
ple, hauria motivat una sentència ju-
dicial anul·lant el manifest, exigint
neutralitat, negant la llibertat d’ex-
pressió, veient en perill la formació
d’alumnes i professors i mutilant la
capacitat de tenir posicions políti-
ques, com si la guerra, el terrorisme o
les taxes universitàries no fossin po-
lítica. La resposta és òbvia. El proble-
ma és l’opinió i condemnant una opi-
nió se censura la llibertat, en aquest
cas, la de la Universitat. I és amb de-
cisions com aquesta que el sistema
judicial espanyol s’assembla cada
cop més al d’un estat totalitari.

La censura a la Universitat
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La frase del dia

“Felip VI s’ha
beneficiat tota
la vida dels negocis
del seu pare”

Corinna
Sayn Wittgenstein
EMPRESÀRIA

a presumpta agressió sexual en
el si d’una organització política
no és un afer privat que s’hagi de

tancar estrictament en l’esfera inter-
na. Certament, com assenyala la CUP
en el seu comunicat d’ahir després de
fer-se públiques aquestes greus acusa-
cions contra Quim Arrufat, els partits
formen part d’aquesta societat pa-
triarcal en la qual la violència masclis-
ta és quotidiana. Públicament, la CUP
fa bandera política del feminisme i, en
coherència, encara està més obligada
a combatre-la en l’àmbit intern. Per
contra, la seva gestió de les violències
orgàniques és políticament i humana-
ment indefensable. Tal com ja va que-

L dar palès en un altre cas, el d’assetja-
ment psicològic a la diputada Mireia
Boya. La CUP ha tractat els dos casos
amb el vell, èticament reprovable i
obscur procediment envers els elec-
tors i els ciutadans en general de “la
roba bruta es renta a casa”.

Anys de secretisme per sostenir una
freda anàlisi interna de costos polítics
que fins i tot va permetre al denunciat
per agressió sexual i diputat Arrufat
entrar en el secretariat nacional i ser-
ne el portaveu. I anaven passant els
anys i mentre la CUP s’entretenia a
aprovar un –imprescindible arreu–
protocol contra agressions sexistes,
Arrufat era denunciat per un nou cas

d’abús sexual, del qual tampoc sabem
a hores d’ara res.

A Arrufat, la presumpció d’innocèn-
cia no la hi pot treure ningú, però des
del primer cas ja fa sis anys l’hauria
d’haver defensat davant dels tribunals
denunciat per la CUP. Ho va fer ahir a
Twitter, negant la major però sense
cap explicació i escudant-se en “els
protocols interns” de la CUP. En altres
partits l’activació del protocol ha aca-
bat costant la dimissió d’un conseller.
Arreu haurien de servir per prevenir
les violències i ajudar a fer justícia a
les víctimes. A la CUP semblen acom-
panyar bé la impunitat, guarnida pels
silencis, dubtes i l’opacitat.

De set en set

Eva Pomares

El protocol
d’escut

La foto

Memòria dels horrors. L’exhumació d’una fosa comú a Guadalajara és un granet de sorra en
la necessària recuperació de la Memòria Històrica que el franquisme va voler esborrar. ■ EFE


