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Exministres
ignorants i el PSC

a ignorància és molt atrevida”, diu el refrany. I
també pot tenir molta mala fe, podríem afegir-hi.
Si no fos així, no es poden entendre de cap més
manera les declaracions de l’exministra d’Habi-
tatge amb el govern Zapatero, l’extremenya Ma-
ría Antonia Trujillo. La política socialista va pre-
guntar-se a Twitter, i va ratificar-ho més tard a la
ultradretana 13TV, per a quins afers importants
serveix el català. Certament que hom pot pensar
que l’ara tertuliana volia només provocar, però és
preocupant el fet que ho faci justament una per-
sona que ha ostentat un càrrec públic en un go-
vern suposadament progressista i en un partit su-
posadament sensible a una qüestió cabdal per als
catalans com és la llengua.

El discurs aquest contra el català no és nou. De
bestieses contra la nostra llengua fa centenars
d’anys que en sentim i se n’han dit i fet –no cal
llistar ara les innombrables prohibicions patides–

de l’alçada d’un campanar.
Fa temps també que no vé-
nen només de la dreta més
fosca i ignorant, sinó també
d’aquells que ens entenien
o així ens ho pensàvem.
Sortosament s’han tret la
careta. L’exministra ho ha
fet ara. Però la llista és llar-
ga i inclou personatges ben
rellevants com l’antic vice-
president Alfonso Guerra o
l’expresident extremeny
Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, que ja es veu que ha
estat un bon mestre de Tru-
jillo. Tots ells, i molts altres,
treballant perquè l’educa-
ció en la diversitat i en la

defensa d’un patrimoni suposadament comú,
com són les llengües cooficials a l’Estat, sigui una
qüestió a tenir en compte. Cap problema.

Però el que resulta encara més sorprenent és
que aquests, i molts altres polítics socialistes que
potser no ataquen la llengua catalana, però sí Ca-
talunya, siguin els companys de viatge del PSC.
Els companys amb qui els socialistes catalans ho
estan fiant tot i més per aconseguir un futur mi-
llor per a Catalunya. L’alternativa federal a la in-
dependència que, malgrat els cants de sirena del
PSOE, ja es veu que està abocada al fracàs més
absolut. Per a Trujillo, Guerra i tants d’altres. Per
a què serveix el català? Per a tot i més, exministra.
I no pateixi, que en tindrà la prova quan aquest
país nostre sigui lliure i pugui prescindir d’igno-
rants amb mala fe com vostè.

Miquel Riera / mriera@presencia.cat - @mrierapla
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El que resulta
encara més
sorprenent és
que aquests
socialistes siguin
els companys de
viatge del PSC en
el projecte
federal

María Antonia
Trujillo. La política
extremenya en
una fotografia de
quan era ministra
d’Habitatge.
EFE

Els protagonistes..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vicenç Pagès Premi Sant Jordi de novel·la 2013

● Vicenç Pagès i Jordà (Figueres, 1963) torna a confirmar una trajectòria
imparable des que l’any 1990 va publicar el recull de contes Cercles d’infini-
tes combinacions. Des d’aleshores, no ha deixat de publicar narrativa, as-
saig, contes o comentaris literaris, ni de rebre guardons pel seu treball: El

món d’Horari, Carta a la reina d’Anglaterra, Un tramvia
anomenat text, En companyia de l’altre ( Premi Documen-
ta 1998), La felicitat no és completa (Premi Sant Joan
2003), El poeta i altres contes (Premi Mercè Rodoreda
2004), Els jugadors del Whist (premi Joan Creixells 2009)
o Dies de frontera, amb el qual acaba de guanyar el Sant
Jordi 2013, són bona part de les seves obres publica-
des, entre les quals també hi trobem El llibre de l’any (La
butxaca, 2011), un recull literari il·lustrat per Joan Mateu,

amb 53 articles que són un homenatge als autors i els llibres que l’han in-
fluenciat. Perquè Pagès escriu setmanalment des de l’any 2000 a El Punt,
Presència i, ara, en el suplement Cultura d’El Punt Avui, on deixa empremta
setmana rere setmana de la seva saviesa literària.
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Kim Jong-un Líder de Corea del Nord

● Ronda la trentena –se’n desconeix l’edat exacta– i va ser educat a Su-
ïssa, però utilitza mètodes tan retrògrads com les purgues estalinistes.
Kim Jong-un, el líder de l’hermètic règim nord-coreà, ha mostrat les tene-
bres que imperen en el regne del terror amb l’execució fulminant del seu

oncle, Jang Song-thaek, el seu número dos, oficialment
per traïció, però probablement per haver-se acostat a
Pequín i haver impulsat tímides reformes econòmiques.
L’exhibició de força del tercer dirigent de la dinastia Kim
(l’avi va ser fundador d’aquest enigmàtic país) mostra
el procés que porta a terme per desempallegar-se de la
vella guàrdia que feia costat al seu pare, Kim Jong-il, de
qui aquesta setmana se n’ha commemorat el segon
aniversari de la mort. En els dos anys que fa que és al

poder el jove Kim –el pentinat mereix un article a part–, cinc del set alts
dirigents que l’acompanyaven en el funeral del pare han estat marginats.
Amb tot, el més inquietant serà si la purga continua, la inestabilitat es-
quitxa la veïna Corea del Sud i la regió acaba convertint-se en un polvorí.
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Mireia Belmonte nedadora

● Sense limits. Aquest sembla ser el lema de la badalonina de 23 anys
que aquest 2013 ha millorat els extraordinaris resultats de l’any passat,
quan es va convertir en la primera nedadora catalana que ha aconseguit
pujar al podi olímpic. A les tres medalles –dues de plata i una bronze–

aconseguides als mundials celebrats aquest agost a
Barcelona, ara ha sumat quatre ors als europeus en
piscina curta als campionats celebrats a Herning dels
cinc en què competia. I fent un rècord d’Europa i un al-
tre d’Espanya. Aquest pòquer d’ors la consagra com a
una de les millors nedadores de la història en piscina
de 25 metres amb un total d’onze medalles repartides
entre l’any 2008 i el 2013. La deixebla de l’entrenador
Fred Vergnoux ha demostrat en aquest darrer campio-

nat una maduresa competitiva i un estat de forma a l’abast de molt pocs
esportistes a aquests altures de la temporada. La progressió demostrada
per Mireia Belmonte fa pensar que l’any que ara és a punt de començar
encara ens donarà més sorpreses.
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