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El constant
maltracte al català
El català
continua
marginat en
molts àmbits
després de
més de 35
anys de
democràcia a
l’espanyola

Presentació d’un
informe sobre
discriminació
lingüística del
català. ARXIU

ireu, només per la llengua jo ja faria un pas ferm
endavant. Algú dirà que allò important per què
cal lluitar és per obtenir una independència política i financera com cal. I és veritat, perquè una
cosa portarà a l’altra, però el fet de no poder viure
plenament en català en la Catalunya del 2014 ha
esdevingut una injustícia flagrant a la qual cal posar remei. La qüestió, si l’analitzem a fons, és ben
dramàtica i un cas únic a Europa, si no al món:
una llengua parlada per prop de deu milions de
persones no té la presència social que li correspondria. Un qüestió que se solucionaria fàcilment amb un estat al darrere. Només cal fer una
volta pels nous estats sorgits a partir del 1990 per
comprovar-ho.
La decepció és màxima després de més de
trenta-cinc anys de democràcia espanyola i d’autonomia política a Catalunya. No cal fer un repàs exhaustiu a la situació actual
d’ús social del català –amb
dèficits molt importants en
àmbits clau com la justícia,
els mitjans de comunicació
o l’etiquetatge– per arribar
a la conclusió que, malgrat
que se n’ha ampliat el coneixement, gràcies a la feina feta a les escoles, la nostra llengua continua ben
maltractada. Hi ha hagut
desídia i també mala fe per
part de l’Estat espanyol,
que no ha fet complir, ni ha
permès que es compleixi, el que proclama la
Constitució en el sentit que cal protegir i promoure les diferents llengües oficials. Els atacs a la
immersió lingüística, al Principat i a la resta dels
Països Catalans, són la cirereta del pastís de la
gran mesquinesa política i humana en què han
convertit el tema de la llengua el PP i el PSOE.
Des de la Generalitat tampoc no s’han fet els passos ni la pressió necessària per millorar la situació. Mirat amb perspectiva ja es veu que hi havia
molt més marge per actuar. Finalment, hem
pressionat prou els ciutadans? És evident que no.
Només cal imaginar-se què farien espanyols,
francesos i alemanys si un dia anessin al supermercat i no trobessin ni el deu per cent dels productes –i tiro llarg– etiquetats en la seva llengua.
Els catalans tenim l’oportunitat de revertir
aquesta situació. És ara o mai. I els ciutadans en
tenim un munt d’eines per aconseguir-ho. Rebutjant, per exemple, productes que menyspreïn
el català. Comencem a passar llista?

Jenaro García Expresident de Gowex
● Després de la seva caiguda als inferns, Jenaro García (Madrid, 1968)

ha rebut només dues paraules amables –potser amb segones intencions– de la firma d’anàlisi borsària que l’ha ensorrat. “Valent i honorable” van ser els qualificatius de Gotham City Research dirigits a l’expresident de Gowex, el proveïdor de Wi-Fi ara en concurs de
creditors per haver falsejat els comptes durant quatre
anys. Abans d’aquest lamentable episodi, que ha deixat
penjats milers d’inversors, tothom el considerava un brillant emprenedor interessat des de jove en el món tecnològic. No en va havia guanyat diversos premis, l’últim
fa poques setmanes a Bilbao i entregat pel mateix Mariano Rajoy. García va crear als 19 anys la seva primera
empresa, dedicada a importar cotxes, i, després d’estudiar dret a la Complutense de Madrid, va fer un màster en telecomunicacions que el va portar a fundar el 1999 l’embrió del que seria el grup Gowex. Però l’ambició desorbitada, amb una gran expansió internacional
–era present a 65 ciutats–, l’han portat al trist final de l’aventura.
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Avigdor Lieberman Líder del partit Israel Beiteinu
● Hi ha qui diu que el gest d’Avigdor Lieberman de trencar l’aliança amb

el Likud de Benjamin Netanyahu –sense deixar el govern– és només un intent de guanyar perfil propi i recuperar popularitat a les enquestes. Els israelians començaven a tenir dificultats per trobar la frontera ideològica entre les dues formacions. El líder ultranacionalista d’Israel Beiteinu (“Israel casa nostra”) vol accentuar el seu
perfil més bel·ligerant contra Hamas, per l’assassinat
dels tres adolescents israelians i per la caiguda d’obusos procedents de Gaza, i per això titlla de tebi un Netanyahu que ha fet detenir més de 500 palestins, ha autoritzat l’ampliació d’assentaments a Cisjordània i ha
mobilitzat reservistes de l’exèrcit a la franja. La política
israeliana ofereix escenes grotesques com la del primer
ministre considerant que el seu cap de la diplomàcia fa declaracions “irresponsables” i “incendiàries”. “Hem de continuar lluitant contra Hamas
com van fer els EUA amb els japonesos a la Segona Guerra Mundial”, deia Lieberman el 2009. Declaracions desafortunades gairebé atemporals.
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Alfredo di Stefano exjugador de futbol
● La mort d’Alfredo Di Stefano ha deixat el futbol orfe d’un dels seus mites.
Alguns hi veuen l’home que va canviar la història del Real Madrid, el futbol
espanyol i l’europeu; altres, el frau d’una dictadura, arrabassant-li al Barça
els drets legals del jugador, per afavorir el Madrid i convertir-lo en marca España. I tots hi veuen bé. Franco va fer la feina bruta i el
crac de Buenos Aires va fer el que sabia fer: marcar gols
(523) guanyar títols (8 lligues, 5 copes d’Europa, 2 llatines, 1 intercontinental), fer gran un club fins llavors de
segona fila (R. Madrid) i erigir-se (2 pilotes d’or) en un
dels millors jugadors de tots els temps, amb Pelé, Cruyff,
Maradona i ara Messi. Més enllà de talent i gols, la Saeta
(el sobrenom ve de l’etapa colombiana al Millonarios) era
un avançat al seu temps; en un futbol lent, ell corria; en
un món estàtic d’especialistes, ell era dinàmic i feia de tot; i allò el va fer imparable per als rivals. 21 anys brillants com a jugador (River, Millonarios, Madrid, Espanyol) i 24 molt més discrets com a entrenador (Boca, River, València, Madrid, entre altres) per a un capítol inoblidable de la història del futbol.
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