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Senyora Mieras, si us plau...

L
À l e x B r o c h

i demano, li prego, que
abandoni del seu voca-
bulari, del seu lèxic i de
la seva concepció intel-
lectual una expressió
com “discriminació po-

sitiva”, perquè nosaltres, escriptors ca-
talans, no volem cap tipus de discrimi-
nació, ni positiva ni negativa. Nosaltres
volem una restitució històrica i el reco-
neixement que ens hem guanyat i ens
cal. I volem trobar en les nostres insti-
tucions públiques aquesta voluntat de
restitució i aquesta voluntat de reconei-
xement. Ja sabem que hem patit discri-
minació. La patim cada dia només pel
fet d’escriure en aquesta llengua. Una
llengua és un mercat, senyora Mieras,
per això som els únics catalans que la
patim. Cap indústria, cap fàbrica, cap
comerç propietat o administrat per ca-
talans limitarà la venda del seu producte
pel fet de vendre’l a Catalunya o a la
resta de la nostra comunitat lingüística.
El mercat no discrimina un producte
que no sigui d’ús lingüístic. Només qui
treballa amb la llengua com a eina de
comunicació –literatura, periodisme,
cançó, teatre, cinema– patirà aquesta
limitació i discriminació. I malgrat sa-
ber-ho, hem assumit aquesta llengua,
aquesta literatura i tot el que represen-
ten.

Per això, si pel fet de ser escriptors
catalans arrosseguem totes les discrimi-
nacions històriques, socials i econòmi-
ques que es deriven d’aquesta condició,
no volem que el nostre govern ni la seva
consellera de Cultura ens parlin mai
més de discriminació, ni positiva ni ne-

gativa. Volem que ens
parlin de restitució de
drets i volem veure com
aquesta restitució i aquest
reconeixement es mani-
festen. L’emplaço, doncs,
que ho demostrin. Vostè i
el goven del qual forma
part. I li raonaré amb un
símil i un paral·lelisme
que vostè entendrà per-
fectament. Si el president
del seu partit, el Molt Ho-
norable President de la
Generalitat, senyor Pas-
qual Maragal, per defen-
sar el nou sistema de fi-
nançament, necessari per
a no ofegar el desenvolu-
pament i el futur econò-
mic de Catalunya, apel·la a
una legítima restitució
històrica que eixugui el
dèficit que hem patit en
les darreres dècades per
tal de reequilibrar el des-
fasament que s’ha produ-
ït, nosaltres, escriptors catalans, apel·lem
a la mateixa legítima restitució històrica
per no ofegar el més que difícil i pro-
blemàtic futur de la nostra llengua i li-
teratura. I la nostra justa reivindicació
no és per corregir dècades d’un finan-
çament deficitari, és per restituir segles
de laminació intencionada i política del
projecte intel·lectual, lingüístic i literari
que nosaltres representem pel fet d’es-
criure en aquesta llengua.

Senyora Mieras, vostè i el seu govern
tenen un compromís important davant

nostre, perquè vostè sap, i tots sabem,
que Frankfurt serà una veritable pedra
de toc. Frankfurt no és solament Frank-
furt. Frankfurt serà alguna cosa més.
Frankfurt serà el model que definirà la
veritable política cultural de l’actual go-
vern tripartit. De tot el govern. No sola-
ment del partit al qual vostè pertany si-
nó dels tres partits del govern –PSC,
ERC, ICV– coresponsabilitzats per defi-
nir la veritable política lingüística i cul-
tural que vostes defensen. Hauran de
definir millor la posició vostès que es

diuen d’esquerres i catala-
nistes, perquè els que som
d’esquerres i nacionalistes
ho puguem entendre d’u-
na vegada. En una cosa sí
que té raó, senyora Mieras:
per a Frankfurt encara hi
ha temps. Espero que vos-
tè i els seus assessors el
sapiguen aprofitar –cosa
que desitjo i vull creure–,
perquè la decisió que
prenguin millori l’aigua-
barreig confusionari que
fou Guadalajara i que as-
sumeixin plenament, de
manera prioritària i des
de l’oficialitat de la pri-
mera institució política
del país, el fet, que ha de
quedar del tot clar davant
la comunitat internacio-
nal, que l’eix vertebrador
de la literatura d’aquest
país passa per les mani-
festacions escrites en la
llengua amb la qual m’a-

dreço a vostè sense que això reclami
l’exclusió de ningú. Frankfurt és una fira
oberta i tothom té dret a ser-hi. Però la
nostra consellera i el nostre govern han
de saber, des del discurs de l’oficialitat,
quina literatura presenten, defensen i
potencien com a literatura catalana. Ai-
xò, almenys, és el que esperem els es-
criptors catalans. Encara que només si-
gui com un acte de dignitat, de sentit de
justícia i de restitució històrica. Mai com
a descriminació positiva.

■ Àlex Broch. Editor i crític literari

De Bracons a Bescanó
R a m o n E s p a d a l e r

Q
ui més qui menys, tots conei-
xem el desenllaç del debat
tragicòmic que sobre el túnel
de Bracons va fer públicament
el govern tripartit ara fa poc

més d’un any. Després d’un estira-i-ar-
ronsa, diguem-ne que poc discret, es va
acabar imposant la tesi socialista de fer
el túnel, per bé que amb impagables
aportacions d’IC-V i d’ERC. Unes aporta-
cions que bàsicament van consistir a fer
el túnel més petitet. Per tant, més que
una síntesi entre construir un túnel i no
construir-lo, el que en aquests moments
està executant el govern és un dels bu-
nyols més cars de la nostra història re-
cent. Francament, a hores d’ara no és
fàcil saber qui hi ha guanyat. Però co-
mencem a veure força bé el que els uns
i els altres hi hem perdut: els ecologistes,
el túnel; els usuaris, la seguretat; els
contribuents, l’increment desmesurat
del cost de l’obra, i el conjunt del país,
un retard d’almenys dos anys en l’en-
trada en servei d’una infraestructura vi-
ària suposadament important. I és que,
ben mirat, a vegades pretendre quedar
bé amb tothom comporta aquests riscos.

Vist el panorama, semblaria que tots

plegats (govern inclòs) n’hauríem d’ha-
ver tret alguna lliçó. Doncs no. Pel que fa
al tripartit, res més lluny de la realitat.
Un any després d’aquell lamentable
episodi, la història es repeteix. Si ales-
hores la discrepància governamental es
referia al model d’infraestructures viàri-
es, ara el xoc de models es dóna en el
camp energètic, particularment en allò
que fa referència a la connexió de la
nostra xarxa elèctrica amb França.

No pretenc esplaiar-me inventariant
les mostres d’afecte que els membres del
tripartit s’han etzibat públicament
aquestes darreres setmanes a propòsit
de la connexió elèctrica de Catalunya
amb França. Declaracions que, per cert,
demostren l’alt grau de companyonia i
de cohesió interna del nostre executiu.
El que pretenc és posar de manifest que
allò de Bracons no va ser només una
malaurada anècdota, sinó que, a la llum
dels esdeveniments posteriors, va ser tan
sols la punta de l’iceberg d’una qüestió
molt preocupant des del punt de vista
de país: l’actual govern de la Generalitat
no té un model de país, ni el pot tenir
sobre la base dels actuals socis. Primer va
ser el model viari, ara és l’energètic i per

entre mig (potser sense tant terrabastall)
ha estat una política de l’aigua plena de
prejudicis.

Fixem-nos, si no, en unes recents de-
claracions del ministre Montilla. Diu ai-
xí: atès que algunes zones del nostre país
estan al límit de capacitat, hem de fer un
sistema elèctric cada vegada més mallat
(...) no ens podem permetre ser una illa
energètica. I continua: a qui malgasti
energia se l’ha de penalitzar. Doncs sí
senyor. Des de CiU compartim del tot la
filosofia d’incentivar l’estalvi, de pena-
litzar els consums ineficients, de mallar
el sistema elèctric i de connectar la
nostra xarxa elèctrica amb França per
evitar que Catalunya esdevingui una illa
energètica. El que ens preguntem, però,
és per què aquesta mateixa filosofia
–aquest mateix model– que és tan bo
per a l’energia no ho és per gestionar un
recurs igualment escàs i estratègic com
per exemple l’aigua. ¿No creu el Sr. mi-
nistre que incentivar l’estalvi, penalitzar
els consums excessius, de mallar la xar-
xa catalana de distribució d’aigua i con-
nectar-la amb Europa (a través del Roine)
és la solució als nostres problemes hí-
drics? ¿No creu el nostre govern que el

problema de l’aigua, precisa-
ment perquè és estructural,
requereix una solució estruc-
tural que combini intel·ligent-
ment mesures d’estalvi, de re-
utilització i de gestió amb l’a-
portació externa del recurs? És
sorprenent constatar que, als
ulls de l’actual govern, l’apor-
tació externa d’aigua només

pot venir de la dessalació. Per cert, algun
dia algú ens haurà d’explicar com lliga
això de fer noves dessaladores –el con-
sum energètic de les quals és el que és–
amb la prohibició d’ampliar la xarxa
elèctrica i de construir noves centrals de
cicle combinat...

Bracons, Bescanó i la fallida connexió
de la nostra xarxa d’aigua a Europa són
tres episodis lamentablement units pel
denominador comú de la falta de model,
de la improvisació i de la imposició a
mitges tintes del model d’una part del
tripartit sobre la resta. Faria bé el govern
de prendre consciència del fet que en els
tres casos esmentats (i en d’altres que
malauradament vindran) tots plegats
ens hi juguem molt. Que ens hi juguem
la Catalunya del futur (aquella que va
més enllà de les properes eleccions del
2007). Prou feina tindrem tots plegats a
fer entendre als nostres veïns que hem
de millorar el finançament i l’autogo-
vern, per a sobre encallar-nos precisa-
ment en allò que depèn només de no-
saltres, com per exemple la definició del
model de país que volem.

■ Ramon Espadaler Parcerisas. Diputat de CiU al Parlament


