
OPINIONOU9EL Dilluns, 29 de novembre de 202116

L’handbol global humanitàriament celebra a la ciu-
tat de Granollers una important fita històrica esde-
venint seu el Campionat Mundial femení. Aquesta 
celebració a la capital del Vallès Oriental ha enviat 
al món el missatge de la veritat de la dona en la his-
tòria amb la col·laboració solidària de les esportis-
tes femenines dels diferents esports que es practi-
quen a Granollers. I tota la ciutat s’hi ha bolcat. És 
la filosofia de la globalització de convivència que 

des de la seva fundació l’esport de l’handbol ha fet 
seva. És la tesi que desenvolupo en el meu llibre 
BM Granollers, camí d’una filosofia. I les noies de 
l’esport granollerí motivades pel globalisme, model 
filosòfic de la tesi doctoral de Lluís M. Xirinacs, 
estan desenvolupant des de la càtedra dels seus 
esports.

EL VALOR DE LA DONA EN LA HISTÒRIA

Valorant aquest campionat mundial en la seu gra-
nollerina, hi llegeixo aquell mandat bíblic a la 
humanitat de creixeu, multipliqueu-vos, pobleu 
la terra i estudieu i respecteu la natura. Aquest 
Mundial, en la seva planificació a Granollers, em 
recorda el valor de la dona en la història, quan el 
creador confessà que els feu home i dona, centrali-

tat de la humanitat. Possiblement més d’un lector 
o lectora pensi que em passo de rosca amb aquest 
comentari. Opino honestament que l’esport feme-
ní reforça la dignitat de la dona que li fou negada.

L’esport és un factor de relacions humanes en 
el bé i el mal amb la peculiaritat que a Granollers 
les errades de l’esport en la pista i en els despat-
xos han assolit l’objectiu de la llibertat, que és 
descobrir la veritat. I aquesta concepció ha por-
tat l’handbol granollerí al món amb els èxits dels 
homes, amb les noves aportacions de les dones. 
I en aquest campionat de l’handbol femení, a la 
capital del Vallés Oriental, la solidaritat espor-
tiva s’ha manifestat global fent pinya. Una molt 
important col·laboració de l’esport en la lluita de 
les dones per demostrar la seva dignitat humana 
en la transcendència.

Tal com era d’esperar, la sentència del Tribunal 
Suprem, que ja ens té acostumats als regalets enve-
rinats, no ha admès el recurs contra la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
virtut de la qual s’obliga a fer un 25% de les classes 
en castellà a les aules de Catalunya, d’acord amb la 
derogada Llei Wert, avui substituïda per la vigent 
Llei Celaá, que és més ambigua en aquest sentit i 
que sembla que serà el punt on recolzaran les raons 
del govern català per a evitar-ne l’aplicació.

No sabem encara si l’executiu espanyol obligarà 
o no a executar la sentència, ara o més endavant. 
Podria ser que, d’acord amb la seva necessitat de 
no violentar ERC, de moment, adoptés una acti-
tud més permissiva, però el que és clar és que, 
mentre la sentència sigui vigent, aquesta planarà 
per damunt del cap dels catalans com una espasa 
de Dàmocles, perquè sempre dependrà del govern 
espanyol de torn, de l’aritmètica parlamentària o 
de denúncies i pressions que els tribunals instin o 
no el govern català a aplicar-la.

De moment, el conseller González-Cambray ha 
dit, en roda de premsa, que els centres no han de 
canviar el seu projecte educatiu i que han de con-
tinuar fent el mateix que feien. Malament...! Si us 
plau, el mateix, no. Si per evitar l’aplicació d’aques-
ta sentència, els centres han de continuar fent el 
mateix que fins ara, potser hi sortiríem guanyant si 
s’apliqués. Ara, això sí: rigorosament. Perquè fer un 
25% de classes en castellà, sens dubte, deixa marge 
per a fer-ne un 75% en català. Per tant, que, a les 
escoles catalanes, el català continuï sent la llen-
gua de referència depèn només de les autoritats de 
Catalunya perquè tenen a les seves mans, ara que 
l’estat acaba de refermar el seu intolerable mando 
y quiero, instar els centres, amb més raó que mai, a 
aplicar rigorosament els seus projectes lingüístics 
i, fins i tot, a adaptar-los a la nova normativa per 
tal que, per exemple, es facin, en castellà, exclusi-
vament la llengua castellana i una altra assignatura 
per a arribar a aquest 25%. I, si convé, que no sigui 
a cada curs la mateixa per tal de no estigmatitzar-
ne cap ni tampoc cap docent, sinó que, a cada nivell, 
li’n toqui una de diferent. 

Ara, això sí: la resta d’àrees, s’haurien de fer 
íntegrament en català, però de veritat. I vetllar-hi! 
Sobretot. No pas com ara, que cada professor fa el 
que li passa pel barret sense que ningú s’atreveixi a 
dir-li’n res. Si finalment s’ha d’aplicar la sentència 
per força, a part de les mobilitzacions que convingui 
convocar, des de la Generalitat, caldrà respondre-
hi amb l’exigència d’un compliment estricte de les 
hores que es poden fer en català, instant la inspec-

ció que actuï i exigint immediatament un canvi d’ac-
titud als milers de docents que avui incompleixen 
l’obligació que tenen de fer les classes en català.

Arribats en aquest punt, caldria, per tant, que 
les autoritats educatives s’arromanguessin, pren-
guessin d’una vegada les regnes de l’àmbit que és 
responsabilitat seva i asseguressin que, tret de la 
d’anglès, totes les altres classes, així com les comu-
nicacions fora de l’aula entre els alumnes i el per-
sonal docent i no docent i entre el centre i les famí-
lies fos íntegrament –i efectivament– en català 
des de demà mateix. Crec que si la conselleria fos 
prou coratjosa i eficient com per implantar aquesta 
relació entre les dues llengües oficials, hi sortiríem 
guanyant molt, malgrat la quota de castellà que ens 
veuríem obligats a pagar, perquè seria una respos-
ta plena de dignitat que donaria la mesura d’una 
ferma convicció de no renunciar a un dret que els 
alumnes de les terres castellanes d’Espanya tenen 
concedit ja per defecte i sense cap mena de trava. 
Confesso, però, que, a la vista de les maneres d’ac-
tuar dels successius governs de la Generalitat, tinc 
seriosos dubtes sobre la capacitat de l’actual de 
tenir la decisió necessària per a respondre-hi amb 
la contundència que requereix la situació.

Naturalment, sempre caldria, també, paral-

lelament, mirar de combatre l’aplicació de la sen-
tència amb les eines legals a l’abast, però, mentres-
tant, i com que aniria per llarg, caldria assegurar 
l’aplicació de la normativa que fa, de la llengua 
catalana, la vehicular de l’educació, de moment, 
amb aquesta excepció del 25%, de tal manera que 
es creés als centres una dinàmica semblant a la que 
hi havia al final de la dècada dels anys 80 i al llarg 
dels 90 a les escoles de Primària, quan l’ús del cata-
là era sagrat perquè s’entenia que el greuge sofert 
per la població escolar durant els anys anteriors 
s’havia de reparar i calia preservar, davant de tot, 
el dret dels alumnes a aprendre català; i l’única 
manera efectiva de fer-ho era dotar la llengua d’un 
prestigi i d’un marc legal que fes possible que els 
docents sentissin que estaven treballant per capgi-
rar una situació injusta en què una llengua pròpia 
del país havia estat menystinguda i condemnada a 
l’ostracisme durant molts anys.

Hem de tenir present que, segons paraules del 
mateix conseller González-Cambray durant la roda 
de premsa de dimarts de la setmana passada, entre 
2005 i 2021, només 80 famílies han sol·licitat, per 
als seus fills, educació en castellà. A la societat 
catalana, per tant, hi ha un consens generalitzat 
d’acceptació que l’ús normal i fluid de la llengua 
catalana ha de formar part de les competències que 
un adolescent ha de tenir al final de la seva etapa 
d’educació obligatòria i que el sistema d’immersió 
és l’únic que s’ha mostrat eficient perquè el català 
deixi de ser una simple assignatura i passi a ser una 
veritable eina de comunicació. Perquè si, a l’escola, 
no la fem imprescindible per a l’alumnat, n’hi una 
bona part que l’esquiva i cau en el recurs fàcil de 
servir-se sempre del castellà, cosa que li impedeix 
aprendre el català amb prou garanties. No oblidem 
que, per a molts alumnes, el contacte amb el català 
es limita a l’àmbit escolar.

Siguem conscients que, d’acord amb les dades 
que ens dona l’enquesta que aquesta mateixa tar-
dor ha dut a terme la Plataforma per la Llengua, 
un 82% de la població catalana beneeix i accepta 
el sistema lingüístic escolar català, aquest siste-
ma que, des de l’Estat, s’intenta dinamitar un cop 
rere l’altre, amb absolut menyspreu de la voluntat 
clarament majoritària dels catalans i de la matei-
xa Constitució, que molts diuen fraudulentament 
que defensen i que, en el seu article 3.3, consagra 
el català i les altres llengües de l’Estat com a “patri-
moni cultural que serà objecte d’especial respec-
te i protecció”. No oblidem, a més, que Espanya va 
subscriure la Carta europea de les llengües regio-
nals o minoritàries, cosa que sembla que no fa que 
l’Estat se senti gens compromès amb la preservació 
de la llengua catalana, com és obligació seva per 
imperatiu constitucional, sinó que, ben al contrari, 
fa tot el que pot per posar-li el dit a l’ull.

No hi ha dubte que, amb aquest estat que no res-
pecta la voluntat majoritària del nostre poble, no 
anem pas enlloc i que l’única via de sortida possi-
ble és la independència del país, aquest mel·liflu 
objectiu del qual els nostres governants han perdut 
llastimosament el rumb, si és que mai havien arri-
bat a trobar-lo.
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