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egueixo les xarxes socials amb cer-
ta distància, perquè sovint hi lle-
geixo més picabaralles estèrils

que no pas reflexions i acabo tenint la
sensació de perdre el temps. Suposo que
és per això que de tant en tant em perdo
alguna polèmica de cap de setmana,
com ara aquesta de l’alcaldessa de Bar-
celona (i de Manuel Valls), Ada Colau,
que ha defensat l’ús del castellà a les se-
ves xarxes per poder comunicar-se
“amb el màxim de gent”. És ben lliure de
fer-ho, només faltaria. I, tot i que discre-
po d’aquesta teoria d’haver d’utilitzar el
castellà per arribar “al màxim de gent”
(és com la mentida aquesta que eixam-
plant la base aconseguirem segons què),
el que em preocupa és la resposta de l’al-
caldessa als retrets que li han fet. “És
força asfixiant el rotllo aquest fiscalitza-
dor de la llengua”, va lamentar-se Colau
en rebre les crítiques. El “rotllo fiscalit-
zador de la llengua”, Ada? Les troba un

S “Em sento català
i només català, i, si
fos per mi, el català
seria la llengua
oficial a Catalunya.
Colau ho deu trobar
una barbaritat

“rotllo fiscalitzador”, les opinions que
gent com ara Màrius Serra li van fer ar-
ribar per la xarxa? No em vull ni imagi-
nar què deu pensar de mi Colau si sap
que soc dels que em sento català i no-
més català (em passa allò dels préssecs i
dels albercocs, que deia Gaziel) i que si

fos per mi el català seria la llengua ofi-
cial de Catalunya. I que un “rotllo fisca-
litzador de la llengua” jo trobo que ho és
el que va passar l’altre dia al Congrés, on
si parles en català et fan fora. Ha vist Co-
lau el darrer informe (suposo que se-
gons ella “fiscalitzador”) de la Platafor-
ma per la Llengua sobre l’ús del català?
Les notaries el fan servir només en un
9% dels documents per arribar “al mà-
xim de gent”? I el cinema és bàsicament
en castellà per comunicar-se “amb el
màxim de gent”? És del tot indiscutible
que el català és l’ase del cops i la llengua
a preservar. O no han vist què fan Casa-
do i els seus altre cop recollint firmes? O
el que fa TV3 introduint innecessària-
ment cada cop més expressions en cas-
tellà en programes que suposadament
fan riure? Si això ja és preocupant, m’ho
sembla encara més que hi hagi qui es posi
a la defensiva i qualifiqui de “rotllo fisca-
litzador” les crides a preservar la llengua.

El “rotllo” aquest del català
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat  /  @xevi_xirgoA la tres.

Alfonso Guerra,
una imitació
de Robespierre
b Qualificar Alfonso Guerra no paga
la pena, es desqualifica per si sol ca-
da vegada que obre la boca. Ara li
toca a la llengua catalana. Bé, ni cas:
brams d’ase no arriben al cel. Utilit-
zo aquesta expressió tan nostra
amb tots els meus respectes pels
ases, animals que, malgrat les con-
notacions pejoratives, sens dubte
mereixen més consideració que al-
guns humans.

Dit això, vull deixar palès el meu
convenciment que en el decurs de
la història es repeteixen els clixés de
determinats estereotips. Des
d’aquesta òptica i al meu entendre,
Alfonso Guerra no deixa de ser la
vulgar imitació d’un ésser malvat
per excel·lència que, sustentat per
un règim de terror, va gaudir d’un
protagonisme nefast durant la Re-
volució Francesa: Robespierre. Al
llarg de tota la seva trajectòria, Al-
fonso Guerra ha encarnat els “va-
lors” de Robespierre, anomenat
“l’incorruptible”, el qual, per parado-
xes de la vida, va patir el mateix final
que les incomptables víctimes que
havia fet guillotinar.

Sortosament, l’única diferència
rau en el fet que el “socialista” mai
va disposar d’una guillotina; l’arte-
facte substitutiu va ser, i continua
sent, una llengua viperina que conti-
nua en exercici.
JAUME FARRÉS
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)

El model
de la igualtat
b Com a independentista que
soc i amb el temps de què dis-
poso, sovint penso en quin mo-
del de país m’agradaria per a
Catalunya.

Actualment crec que som un
país desigual i descosit en l’àm-
bit territorial on el barcelona-
centrisme és molt evident. Si re-
alment volem esdevenir un país
just i democràtic caldrà llimar
aquestes diferències socioeco-
nòmiques. Jo proposo un model
que potenciï les fortaleses eco-
nòmiques de les diferents re-
gions i les converteixi en centres
motor i logístics per crear llocs
de treball qualificats i de gran
valor afegit.

Al mateix temps, a més, tot i
tothom ha d’estar interconnec-
tat amb una bona xarxa de co-
municacions. Només així fugi-
rem del que odiem i entrarem en
una era de justícia i prosperitat.
ARNAU CALOPA
Argentona (Maresme)

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

Les cares de la notícia

Després de tretze temporades a l’NBA i de guanyar
l’anell de campió amb els Toronto Raptors (2019), el
pivot català signarà per dos anys amb els Lakers, el
vigent campió i l’equip que el va seleccionar en el
draft el 2007, però amb el qual no va arribar a jugar.

CANTAUTOR

I ara als Lakers

El cantant i fundador d’El Último de la Fila presenta el
seu primer disc de directes en solitari Si plou, ho fa-
rem al pavelló (Live in Cincinnati), amb 21 èxits gra-
vats durant la gira 2018/2019 i dos temes inèdits:
Amb qui parlo? i Matèria orgànica.
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Un risc innecessari
Félix Alfonso Guevara

Èxits en directe
Quimi Portet

-+=

Marc Gasol

El jutge dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cam-
brils no ha concedit la condició de testimoni protegit als
Mossos que van abatre els terroristes a Cambrils i els ha
obligat a testificar a cara descoberta davant el germà
d’un dels assaltants abatuts.

JUTGE DELS ATEMPTATS DEL 17-A

JUGADOR DE BÀSQUET

Sísif
Jordi
Soler

De reüll.Anna Puig

Vacunem-nos del
partidisme

a presentació d’un pla de vacunació i el fet de posar
dates sobre la taula genera aquella sensació de

veure llum al final del túnel. Les forces ja estan al límit,
després de tants mesos de confinaments de tota mena,
entrebancs econòmics i socialització sota zero. Però
darrere del gran titular hi ha la lletra petita, i en aquest
punt no s’hi posa tant l’accent –perquè políticament no
surt a compte–. La vacuna arribarà d’aquí a poc temps
–i això posem-ho també en quarantena!–, però

d’entrada ja queda clar que no n’hi
haurà per a tothom ni serà d’efecte
immediat. Per tant, la llum al final
del túnel existeix, però encara és
molt petita i llunyana. I encreuem
els dits perquè cap estratagema
polític o econòmic posi en escac la
distribució de vacunes a nivell
europeu. Que ja tenim l’experiència
de les ajudes bloquejades per

Hongria i Polònia. Però bé, no siguem aixafaguitarres!
D’avançar, avancem, d’això no n’hi ha cap dubte. Però
vacunem-nos, primer de tot, de l’optimisme polític
interessat que el que intenta és pacificar els ànims i
dissimular errades a curt termini. Immunitzem-nos de
picabaralles partidistes sobre la responsabilitat de la
gestió –o, més ben dit, de la mala gestió–. I curem-nos
en salut quan ens diuen que la solució ja és a tocar. Fem
tot això, perquè si no ens posarem malalts!
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