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Zapatero va haver d’acceptar, en 
la seva darrera cimera de la UE, 
totes les condicions imposades 

pel directori Merkozy. Acceptant d’ele-
var al 9% el core capital bancari i una 
quitança del valor del deute públic 
espanyol que la banca espanyola té 
als seus balanços (valorar-lo a preus 
de mercat: el deute espanyol cotitza 
per sota del seu valor nominal), s’ha 
enviat als mercats el missatge que el 
deute públic espanyol és potencialment 
insolvent. 

Si Rajoy és tan prudent en aquesta 
campanya electoral és perquè potser 
anticipa que haurà d’acabar anant de 

genolls a demanar diners a l’FMI i al 
BCE. Si finalment passa això, el BCE 
només mantindrà la línia oberta de liqui-
ditat sense límit per a la banca espanyo-
la, en canvi de profundes i ràpides refor-
mes estructurals, sobretot la laboral. 

Això deixa el proper govern espanyol, 
malgrat que el PP pugui obtenir una 
majoria absoluta històrica, en una posi-
ció de gran debilitat interna i externa: 
si finalment Espanya és intervinguda, i 
possiblement con los vascos al monte, 
els catalans tenim moltes més coses 
a dir que potser ara no ens pensem. 
Per això és tan important que els par-
tits d’obediència catalana, els que al 
Parlament voten a favor del concert 
econòmic, avancin clarament posicions 
i obtinguin el més gran nombre de vots 
i escons possible. Tinguem present 
que les enquestes del CIS han inflat 
els resultats del PSC a les darreres 
eleccions.

Rajoy ha estat callat durant tot l’estiu, 
fins i tot en plena crisi del deute espa-

nyol que va portar el BCE a comprar-ne 
bons, però se li va escapar una frase 
reveladora: “Els meus ministres hau-
ran d’anar molt sovint a Brussel·les.” 
Alguns espanyols intel·ligents que viuen 
a la UE diuen que “amb tot el descrèdit 
que implica una Espanya intervinguda, 
i amb els bascos al monte, no podríem 
aguantar al mateix temps un conflicte 
pacífic i democràtic a Catalunya”. Per 
a Espanya, el cop de gràcia podria 
arribar el 2012, si es confirma allò que 
a Brussel·les molta gent tem: dèficit 
públic ocult i moltes factures impaga-
des als calaixos. 

El nou article 135.3 de la Constitució 
espanyola, reformat aquest estiu a tota 
pastilla i sense referèndum –del qual 
es parla ben poc, tot sigui dit–, diu que 
el pagament del deute públic “gaudirà 
de prioritat absoluta”. És a dir, arribat 
el cas, abans es pagaria el deute públic 
que els salaris o les pensions. De debò 
no ens han intervingut, ja? Sabrem 
aprofitar la feblesa del centralisme?

Les quatre universitats públiques 
del País Valencià han participat 
en l’edició de Gramàtica zero, 

un manual elaborat des del Servei de 
Política Lingüística de la Universitat 
de València, amb una acollida editorial 
extraordinària dins els campus i fora, 
com acredita la demanda i les reimpres-
sions que van exhaurint-se a la carrera. 
De manera pràctica i simple, el manual 
resol els problemes sintàctics més fre-
qüents, alhora que permet de ser con-
sultat de diverses maneres: per a trobar 
la resposta a un dubte concret, per a 
autoavaluar-se i per a revisar qüestions 
fonamentals, errades típiques de caste-
llanoparlants i problemes generals. El 
millor ús del català amb la mínima gra-
màtica. Una eina d’utilitat pública, mai 
tan ben expressat. Paral·lelament, des 
de la inutilitat institucional, l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL) acaba 
d’apadrinar un nyap –un altre en la tradi-

ció de la casa– titulat Llibre d’estil per als 
mitjans audiovisuals en valencià, fona-
mentalment adreçat a deteriorar, encara 
més, el català que s’empra ocasional-
ment a la Radiotelevisió Valenciana. 
Per si de cas, els professionals més 
responsables han ignorat un regal tan 
enverinat com les glorioses paraules 
prohibides que fa més de vint anys 
va intentar imposar, també sense èxit, 
Amadeu Fabregat amb la complicitat i 
el patrocini d’algun acadèmic dels que 
hi ha blindats al si d’una corporació que 
demana a crits la dissolució, ni que siga 

perquè no empitjori la salut mental ni la 
capacitat intel·lectual dels damnificats 
potencials. L’engendrament d’aquesta 
“ferramenta” estilística –en cap cas eina 
o instrument– ha patit un procés rocam-
bolesc, digne d’una crònica periodística 
que sens dubte contribuiria a l’engran-
diment del ridícul consolidat de l’AVL. 
Durant la presentació pública del nyap, 
a la qual van faltar quasi tots els autors 
–que no es reconeixen en la manipula-
ció posterior que ha sofert un encàrrec 
consistent en plagis i devaluacions suc-
cessives–, no faltaren agraïments a tots 
els que havien col·laborat en l’atemptat 
lingüístic, incloent-hi Lo Rat Penat. Ja ho 
dic: per poc que algú rasqui, en traurà 
petroli! La pregunta de costum persis-
teix: per què l’Institut d’Estudis Catalans 
tolera, manté i, per tant, es fa còmplice 
de la doble militància que practiquen 
els inquisidors amb nòmina mercenària 
de l’AVL?
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PP: la majoria absoluta més feble

Eines útils, acadèmics inútils
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