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No oblidem què
pensen del català
Ciutadans va
néixer amb
l’objectiu clar
de relegar el
català a
llengua de
segona. A
Lleida ja han
començat a
portar-ho a
terme

Els fundadors de
Ciutadans el dia de
la presentació del
primer manifest, el
juny del 2005.
Molts d’ells han
marxat a viure a
Madrid.
ANDREU PUIG

ls intel·lectuals falsament progressistes que van
promoure, el juny de l’any 2005, el manifest fundacional de Ciutadans tenien ben clar el paper
que, respecte al català, hauria de jugar el nou partit: destruir la immersió lingüística i recuperar “el
valor cultural i econòmic de la llengua castellana”. En un escrit ple de falsedats i ressentiment,
els signants –entre els quals els salvapàtries Albert
Boadella, Ivan Tibau, Xavier Pericay, Félix de
Azúa i Arcadi Espada, alguns d’ells enfadats amb
el tripartit perquè no havien aconseguit els càrrecs que pretenien– criticaven durament una
“Catalunya instal·lada en la ficció política on els
símbols han desplaçat les necessitats”. Un any
després d’aquell primer manifest en feien públic
un segon en el qual, ja sense pèls a la llengua, advocaven directament pel bilingüisme a Catalunya
en tots els àmbits però, sobretot, en l’educació i
en l’administració. Deu anys més tard, el partit
dels ressentits ha assolit una important representació al Parlament i també al
Congrés. Els
seus objectius
inicials respecte
al català resten
inamovibles, si
és que no s’han
radicalitzat més.
Ja sabem que tot
això potser no
calia recordarho perquè el
partit d’Albert
Rivera no se
n’ha cansat d’anar-ho repetint, però creiem que
fóra bo no oblidar quins són els objectius que
mouen Ciutadans a Catalunya i que, a més de la
lluita contra el procés cap a la independència,
passen per relegar el català a llengua de segona
categoria. Directament. Perquè això és el que significa posar el castellà al mateix nivell que el català, tal i com proposa, per exemple, Ciutadans a
Lleida. Entre altres coses perquè el català, cal no
oblidar-ho, és la llengua minoritària en molts
àmbits on el castellà no és que estigui al mateix
nivell, sinó que hi és àmpliament majoritari. El
cas de Lleida és ben paradigmàtic del que pretén
Ciutadans, encaparrats en un bilingüisme estúpid, aquell dels rètols Sortida / Salida, que tracta
com a ignorant la gent. Un bilingüisme que voldrien també per a l’escola –aquí s’emmirallen del
tot en la política que el PP ha fet a les Illes o al
País Valencià–, de conseqüències nefastes per a la
nostra llengua.

Arnaldo Otegi. Líder polític de l’esquerra independentista basca
● Després de 2.330 dies a la presó, Arnaldo Otegi (Elgoibar, 1958), l’1 de
març tornava a ser lliure. El polític independentista basc s’ha passat els
darrers 6 anys i mig de la seva vida entre reixes, acusat de voler reconstruir Batasuna seguint els dictats d’ETA, però en realitat feia el contrari:
estava fent virar l’anomenat transatlàntic de l’esquerra
abertzale cap a vies pacífiques i democràtiques. Otegi
havia entès que calia deixar enrere les armes, ja que la
violència no portaria la independència, només repressió. Es dedica a refer ponts de diàleg –Ibarretxe, PNB, i
Eguiguren, PSE– i assumeix el risc de conduir aquest viratge, conscient que només ell podia fer-ho, perquè havia viscut en la clandestinitat, havia militat a ETA i havia
estat condemnat en diverses ocasions, però mai per un
delicte de sang. Això li donava autoritat moral davant el sector militar.
Aconsegueix fer el viratge: ETA cessa en la lluita armada, però l’Estat el
condemna a la pena més llarga. La compleix íntegrament i surt lliure i
com un heroi. Per a alguns és el Mandela europeu, el futur lehendakari.
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Delmer Berg. Excombatent de la brigada Lincoln
● Va morir el 28 de febrer i a milers de quilòmetres d’aquí, però Delmer
Berg és un autèntic símbol dels brigadistes estrangers que van lluitar a la
guerra civil espanyola (1936-1939). En un reportatge recuperat pels arxius de la Brigada Abraham Lincoln, a la qual va pertànyer, Berg recordava
que quan va travessar els Pirineus per afegir-se al bàndol republicà no va fer-ho mogut per la voluntat de “fer
res d’extraordinari, sinó senzillament per ajudar els espanyols”. Les seves paraules, doncs, defugien expressament l’èpica i es cenyien a la voluntat de defensar la
democràcia. Així de senzill. I, tot seguit, afegia: “La
guerra civil espanyola fou l’avantsala de l’europea i els
problemes que s’hi dirimiren foren els mateixos que
van mantenir-se durant bona part de la meva vida.” De
fet, en pocs anys Berg va passar de lluitar contra els feixistes a Espanya
a fer-ho al continent europeu sencer. Amb la mort del darrer representant
d’aquella brigada s’esvaeix una part de la nostra història; però la lluita
per la democràcia sempre trobarà els seus defensors.
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Leonardo DiCaprio Actor, guanyador de l’Oscar per ‘El renacido’
● Si un dia s’ha de demostrar que el mestissatge genètic millora l’espècie, que analitzin l’ADN de Leonardo DiCaprio. Nascut el 1974 a Los Angeles (finalment és profeta a la seva terra), té avantpassats italians, alemanys i russos, i un talent immens per a la interpretació que es va revelar
des que era nen. Molts el vam descobrir pel seu paper
de germà discapacitat de Johnny Depp a A qui estima,
Gilbert Grape? (1993). Tenia 18 anys i aconseguia així
la primera nominació a l’Oscar. El precedia una fèrtil trajectòria a la televisió (Roseanne, Los problemas crecen...) que li va obrir les portes a Hollywood i, des de llavors, sempre ha estat en zona Champions. Entre el
1993 i l’Oscar per El renacido ha rodat 23 llargmetratges, ha tingut tres nominacions més com a actor
(L’aviador, Diamantes de sangre i El lobo de Wall Street), ha estat l’estrella
preferida de Scorsese (cinc films junts), ha protagonitzat el segon èxit
més gran de tots els temps (Titanic) i té un talent, una versatilitat, una
passió i una capacitat de treball que només el podien situar a dalt de tot.
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