
Fa uns dies, el 10 de juliol, es va 
estrenar a València i a més de vui-
tanta ciutats de tot l’Estat espanyol 

una magnífica pel·lícula col·lectiva, realit-
zada pel Col·lectiu de Dones Cineastes: 
Jo decideixo. El tren de la llibertat, sobre 
la campanya de mobilitzacions que pre-
tén paralitzar l’aprovació de l’anomena-
da llei Gallardón, norma que suposa un 
atac sense precedents als drets de les 
dones i a la capacitat de decidir sobre 
la nostra salut sexual i reproductiva. A 
moltes de nosaltres que, ara fa més 
de trenta anys,  teníem trenta anys i 
lluitàvem reivindicant allò d’“avortament 
lliure i gratuït”, “les dones parim, les 
dones decidim”..., ens resultava increï-
ble experimentar la sensació d’irritació 
que genera pensar que estem tornant 
al principi, de cansament infinit davant 
una dreta cavernícola que vol situar 
les dones d’aquest país fora del con-
text europeu, equiparant-nos amb Malta, 
Polònia i Irlanda. 

En lloc de ser bel·ligerants amb la 
corrupció que soscava les arrels de 
la democràcia, continuen, de manera 
pertinaç, intentant transformar drets en 
delictes. Sembla evident que el nostre 

particular tea party, farcit de rosaris i 
sotanes, no vol de cap manera respec-
tar els mínims pactats a l’inici de la 
Transició, ni avançar en la consolidació 
del dret a decidir de les dones o dels 
pobles, tant se val; per això no ens deixa 
un altre camí que exigir una ruptura amb 
l’intent de perpetuació del règim. Cal 
que ens plantegem un procés constitu-
ent que recupere els drets i la radicalitat 
democràtics.

Tornant al documental, va anar prece-
dit de la lectura d’un manifest, redac-
tat per Alicia Miyares, del qual citaré 
aquest paràgraf: ”(...) Perquè visc en 
una democràcia i sóc demòcrata accep-

te les regles del joc que separen drets 
de pecats i llei de religió. Cap majoria 
política nascuda de les urnes, per molt 
absoluta que siga, no està legitimada 
per convertir els drets en delictes i 
obligar-nos a seguir principis religiosos 
mitjançant una sanció penal (...)”. Si 
voleu veure-ho, podeu descarregar el 
documental entrant a la pàgina: https://
vimeo.com/99974636. 

A més, i per arrodonir la informació, 
cal que estiguem atents a la campanya: 
“Alerta feminista”. Aquesta iniciativa 
pretén que el divendres que Gallardón 
porte al consell de ministres la propos-
ta de llei, a partir de les 19 hores ens 
concentrem, davant les Delegacions del 
Govern o a les places de pobles i ciu-
tats, tots --i totes-- aquells que creiem 
en la llibertat i en la defensa dels drets. 
Ens veiem al carrer. Som ciutadanes 
lliures i no necessitem que ens guie 
l’Església ni l’extrema dreta.

Per cert, penseu que el PP tindrà l’atre-
viment d’aprovar-la el 18 de juliol...?

#JoDecideixo

Informava fa uns dies el diari Ara 
Balears que l’ens de ràdio i televisió 
públiques de Balears, IB3, prepara un 

nou llibre d’estil a major glòria i satisfac-
ció de les tesis del Govern Bauzà i els 
seus adlàters en matèria lingüística. El 
PP bauzanesc i els seus satèl·lits medi-
àtics i civils tenen una gran tirada a la 
filologia recreativa, i no descansen en el 
seu intent ridícul d’intentar ressuscitar 
l’antiga, feixuga i (sobretot) artificial i 
estúpida discussió sobre la unitat de 
la llengua. Fins i tot s’ha constituït una 
entitat tristament anomenada Fundació 

Jaume III (la historiografia recreativa és 
una altra de les passions dels nostres 
peperos) que no se sap com es finança 
(tot i que és fàcil d’imaginar) i que es 
dedica full time a promoure el seccessi-
onisme lingüístic. Si teniu humor, podeu 
visitar la seva pàgina www.jaumetercer.
com i riure una mica amb les seves cas-
poses ocurrències.

En realitat, el manual del bon gonella 
(que és com anomenem a Mallorca els 
blaveros) indica que ells no van contra 
la unitat de la llengua, sinó a favor del 
que ells anomenen ses modalidats, és 
a dir, els trets distintius dels parlars 
illencs, que segons els nostres prota-
gonistes es troben en perill d’extinció a 
causa d’una perillosa invasió catalana 
i catalanista que només existeix dins 
les seves fantasies. No poden sofrir 
que avui hi hagi mallorquins que diguin 
bústia, quan de tota la vida (“de tota la 
vida”, per a aquesta gent, només arri-

ba als temps del franquisme) s’havia 
dit bussón. Com sempre que aques-
ta mena de personatges afirmen que 
volen protegir el mallorquí, o el valen-
cià, l’únic que volen dir és que pretenen 
desvincular-se de l’estàndard de la 
llengua i que, si de cas, ens entenguem 
tots en castellà, que és l’únic altre idio-
ma que coneixen i que no posa en perill 
ses modalidats. Aquest no.

L’extravagant Fundació Jaume III està 
al darrere, per descomptat, d’aquest 
nou llibre d’estil d’IB3, que alguns 
treballadors de l’ens han filtrat i que 
apareix ple de despropòsits lingüístics, 
propugnant l’ús sistemàtic de l’article 
salat (gran tòtem del gonellisme) i 
introduint calcs sintàctics del castellà 
que fan cruixir les orelles. Tant se val. 
Tret del seu petit cercle, en què ells 
amb ells es donen la raó, ningú els fa ni 
cas. I quan perdin la mamella, s’haurà 
acabat la ràbia.
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