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dona pel català

—————————————————————————————————

TANTXTANT
Modest
Guinjoan
—————————————————————————————————

La DO
Montsant

E

a La víctima és una professora de Terrassa que va convidar

els agents de la Policía Nacional a estudiar idiomes
Jordi Panyella
BARCELONA

Una professora de llengua
catalana de Terrassa va
anar divendres a la comissaria de la ciutat a renovar-se el DNI i en va sortir
amb dues denúncies a la
butxaca. El seu delicte va
ser parlar en català als
agents i demanar a un
d’ells, que la va vexar, que
aprengués idiomes. La víctima d’aquest nou atac del
cos de la Policía Nacional
al català és una dona d’origen marroquí amb passaport espanyol, i estudis de
filologia catalana i francesa complementats amb
dos màsters.
De l’episodi viscut a la
comissaria terrassenca,
en queda constància en un
àudio que la mateixa professora va gravar, en què
se sent el tracte hostil del
policia envers ella. Una
persona que era al lloc dels
fets ja ha donat fe del trac-

te “humiliant i degradant”
que la policia va dispensar.
L’incident va arrencar
quan la professora estava
asseguda en una taula
amb un policia que prenia
nota de les seves dades per
fer la renovació del DNI.
Aquest agent li va demanar que li parlés en castellà, “perquè som a Espanya”, i quan la dona li deia
“carrer” l’agent li contestava: “Com es diu en castellà?” Quan la situació era
més tensa, l’agent va rebre
una trucada al mòbil, de
caire personal, i la va atendre a la vegada que anava
introduint les dades al sistema. La professora va voler advertir l’agent que cometia un error amb l’adreça del domicili, però ell,
amb el telèfon a l’orella, no
va parar atenció i va culminar l’operació sense esmenar l’errada.
Amb les dades mal introduïdes, el policia li va
dir que no ho podia modifi-

car i que hauria de tornar
un altre dia per repetir el
tràmit, amb el consegüent
enrenou que això suposa.
Aleshores, la professora va
fer una altra gestió vinculada al document conegut
com la carta d’invitació
perquè els seus pares la
puguin visitar a Terrassa.
La va atendre amb correcció una dona policia, que li
va demanar que fes una fotocopia del seu passaport,
fet pel qual va haver de sortir fora de la comissaria i,
quan va voler tornar-hi, va
topar amb l’arrogància i
les males maneres d’un altre agent, amb el número
138162, que no la deixava
passar perquè no l’entenia
en català.
La vexació va arribar al
punt que l’agent li va fer
dir en castellà l’hora que
tenia la cita per fer el tràmit de la carta d’invitació,
quan la professora ja li ho
havia dit en català. Li ho va
dir en castellà, però també
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en francès, anglès i àrab.
El pitjor encara havia
d’arribar. Quan la professora sortia de la comissaria, després de fer els tràmits de la carta, va dir a
l’agent: “Aprèn català,
aprèn idiomes.” Aleshores
el policia la va retenir pel
braç, la va detenir i li va imposar dues sancions perquè considerava una falta
de respecte que els hagués
demanat que aprenguin la
llengua del país.
En la denúncia s’acusa
la dona de tenir una actitud violenta, de negar-se a
la identificació i de fugir

corrent quan li van cridar
l’alto. La professora defineix la situació viscuda
com a “esgarrifosa”, adverteix que “això no passa
al Marroc” i acaba denunciant que “hi ha un gran
odi cap al català, i si ets estranger encara és pitjor”.
El cas de Terrassa és
idèntic al que va viure Rosario Palomino el 2009 a la
comissaria que la Policía
Nacional tenia al carrer
Pare Claret de Barcelona.
El cas va arribar a judici
amb una primera condemna per al policia, que
després es va anul·lar. ■

Mor el sociolingüista
Miquel Strubell
a Va ser fundador

de l’ANC i impulsor
del Consorci per a
la Normalització

Redacció
BARCELONA

El sociolingüista Miquel
Strubell va morir ahir als
72 anys. Miquel Strubell
va ser fundador de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i era llicenciat en
psicologia i fisiologia i es va
especialitzar en política i
planificació lingüístiques.
Durant tota la seva vida va
estar vinculat a entitats i
organitzacions en defensa
de la cultura i la llengua catalanes, era membre

d’Òmnium Cultural i del
Consell per la República,
per exemple. Havia participat també en la difusió
de la llengua en diferents
fòrums internacionals, i
fins i tot seus parlamentàries europees.
Durant els anys vuitanta va ser cap del Servei de
Normalització Lingüística
de la Generalitat, quan Aina Moll va posar en marxa
la primera política lingüística del govern. També va
exercir de director de
l’Institut de Sociolingüística Catalana i vicepresident del Consorci per a la
Normalització Lingüística. Va publicar una prolífica obra sobre política, llengua i democràcia i forma-

va part del grup de lingüistes que van posar les bases
de la normalització de la
llengua en àmbits com ara
la ciència i la política, a
banda de l’educatiu.
“Va dedicar la seva vida
al país i a la família amb generositat, honradesa i
sentit de l’humor”, van explicar ahir els seus familiars al seu compte de
Twitter en fer-se públic el
seu traspàs. Així mateix,
el seu fill, Miquel Strubell,
va dir ahir en una piulada
que el seu pare els havia
deixat una “Carta a Europa”, en la qual es preguntava quan despertarà Europa i es convertirà en allò
que “molts havíem somiat”. Strubell va fer cam-
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panya per tal que el Consell Europeu, la Comissió
Europea i el Parlament
Europeu reconeguessin la
“legítima” defensa dels catalans de “l’autodeterminació”.
L’actual presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie,
va definir Strubell com
un “patriota català”, re-

cordant que, a més de
l’ANC, anys abans havien
“impulsat Sobirania i Progrés”. També el president
de la Generalitat, Pere
Aragonès, va lamentar
que “ens deixi un gran ciutadà compromès amb el
país, la llengua i cultura
catalanes i amb l’educació”. ■

l sector del vi a Catalunya ja fa molts anys
que va enfilar el camí
de la qualitat com a arma
en uns mercats que cada
vegada és competits. Entre
les accions que han consolidat aquesta opció hi figuren iniciatives consolidades
com les DO, però també
iniciatives més recents.
A tall d’exemple citem el vi
escumós d’alta qualitat de
marca col·lectiva Corpinnat
o les innovacions de les
mateixes DO. La de Montsant, creada fa exactament
vint anys al sud del país i
que produeix bons vins,
acaba de presentar tres iniciatives que mereixen ser
destacades com mostra
d’innovacions que van en la
línia de la millora contínua.
La primera és relativa a la
identitat del producte: en el
període de dos anys se
substituirà el distintiu de
DO de manera que, en
comptes de tenir-ne un
d’únic, n’hi haurà de tres tipus, Sobre una base de disseny únic, per colors i llegenda el comprador podrà
distingir si el vi és d’un viticultor elaborador, d’un elaborador embotellador
(aplicable al vi de més d’un
celler de la DO) o d’un comercialitzador. La segona
innovació és sobre la traçabilitat. La DO està fent una
aposta per aplicar sistemes
d’informació avançats que
permetran conèixer en
temps real les dades de cada associat respecte a les
normatives internes (de
cultiu i d’elaboració), els
volums, que permetrà traçar de manera rigorosa la
vida de l’ampolla de vi, des
de la vinya fins a la copa.
En el termini d’un any
aquest sistema informàtic
serà operatiu. Finalment,
en els nous distintius de
DO s’hi incorporarà un petit holograma de seguretat
(a l’estil dels bitllets de
banc) quasi impossible de
copiar i fàcil de detectar en
cas de falsificacions. Fa
goig que una DO petita
com Montsant però amb
un equip amb una empenta
envejable al capdavant, engrandeixi la transparència,
el control i la garantia de
qualitat d’uns vins que (en
el bon sentit de la paraula)
cada cop són més grans.

