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Els nostres polítics no ens estalvien el patètic 
espectacle que fan amb els seus esforços per apa-
rentar que no passa res, que podran evitar que l’es-
cola en català no trontolli i que això és un entre-
banc que, sens dubte, seran capaços de superar, ara 
amb el PSC, que s’hi ha afegit fregant-se les mans.

Ni la desestimada modificació de la Llei de Políti-
ca Lingüística, ni el decret que va treure el govern, 
ni la revisió dels projectes lingüístics, ni la nova 
llei, aprovada al Parlament la setmana passada, que 
el Tribunal Constitucional ja espera –per cert– sali-
vant i amb els braços oberts, ni la mateixa Maria 
Santíssima que baixés del cel faran desistir l’Estat 
espanyol d’assestar cops cada vegada més mortals 
a les nostres coses i, en especial, a la llengua i a la 
nostra voluntat de protegir-la. Perquè, en comptes 
de veure-la com una riquesa, que és el que diu la 
Constitució que és, la veuen com una amenaça que 
cal sufocar.

Perquè la llengua –especialment en el cas català–
és un símbol, una senya d’identitat que ens singu-
laritza i ens diferencia dels altres pobles de l’Estat 
espanyol. I això és precisament el que no suporten. 
Que siguem diferents. 

S’emboliquen en un halo de falsa democràcia que 
creuen que els legitima i –no ens enganyem– també 
fa la seva feina el nostre col·laboracionisme, servit 
gratuïtament pels nostres atàvics complex d’inferi-
oritat col·lectiu i manca d’amor propi. I ens deixem 
fer. I continuem confiant en uns líders incapaços 
de prendre les decisions escaients i que s’estimen 
més amagar l’ou i fer veure que tot acabarà reso-
lent-se. I no és veritat. Perquè amb les eines que 
fan servir els nostres representants polítics no és 
possible.

Ells saben que això no ho resoldrà cap llei ni cap 
decret, ni tampoc cap diàleg. I que l’únic marc legal 
que podria resoldre aquesta situació, no pas sense 
entrebancs, però sí amb moltes més possibilitats de 
reeixir, seria la independència de Catalunya, situa-
ció que permetria al govern legislar sense tenir la 
mà dreta lligada a l’esquena. 

Ens haurien de dir clarament que així no ens en 
podem sortir de cap manera. Que així el català ani-
rà perdent parlants i àmbits d’ús fins que esdevin-
gui completament residual. I no ens ho diuen.

Les eines rovellades que tenim i les maneres de 
fer de l’Estat espanyol, amb una judicatura desbo-
cada, una extrema dreta a l’alça, que no s’està de 
dir que una de les primeres coses que farien seria 
suspendre la nostra autonomia, i un estat d’opinió 
generalitzat a Espanya, en virtut del qual els greu-
ges a Catalunya es transformen en rèdits electo-
rals, no ens donen cap opció. I això, ho ha de saber 
el ciutadà. Perquè només mostrant-li el que estem 
a punt de perdre se sentirà empès a mobilitzar-se, 
que és el que no volen que fem els dos partits que 
hi ha al govern per si això els obligués a fer més 
coses de les que volen fer. 

Aquesta actitud contemporitzadora dels nostres 
representants polítics, aquest fer veure que tot està 
controlat, que són capaços de doblegar la voluntat 
repressora de l’Estat, lluny d’animar-nos a prendre 
iniciatives a favor dels drets dels catalans, ens fa 
mansois i passius. Perquè contribueix a generalit-
zar la convicció que el govern ja se n’ocupa i que ja 
ens ho arreglarà. I no serà així perquè l’interès del 
govern i dels partits majoritaris –l’únic interès– és 
de perpetuar-se en el poder, mantenir la seva hege-
monia electoral des de plantejaments clarament 
autonomistes, però a través de proclames indepen-
dentistes que saben que són impossibles de reeixir 
amb les eines que fan servir, i esperar que, en algun 

moment, les coses canviïn per art de màgia. A veu-
re si, un dia, es pot tornar a fer una gesta semblant 
a la de 2017, si pot ser, amb un resultat una mica 
diferent. I si no, qui dia passa any empeny... Dema-
gògia i populisme en l’estat més pur!

I aquesta tòxica dinàmica ens va fent cada cop 
més passius, més innocus i més irrellevants. I el 
nostre cervellet col·lectiu es va fent cada cop més 
líquid i més incapaç de reaccionar. I, com més va, 
més ens hi anem posant bé perquè ens les vagin 
fotent totes a la mateixa galta. I, així, a cada buga-
da, anem perdent un llençol. I vinga, contents i 
enganyats...! Ara, per exemple, contemplem estoi-
cament com la inversió de l’Estat que s’ha fet a 
Catalunya no arriba, ni de bon tros, a dues cinque-
nes parts del que s’havia pressupostat, mentre que 
la que s’ha fet a Madrid, gairebé dobla la previsió. 
O l’anomenat Catalangate. En aquests dos casos, els 
nostres polítics reconeixen el greuge obertament 
perquè són dades que no accepten interpretació. I, 
llavors, tot són escarafalls i grans proclames. Però 
tampoc no passa res. Continuen el suport al govern 
espanyol i les bufetades caïnites entre els partits al 
govern. I vinga empassar-nos gripaus...!

Ens cal, doncs, dotar-nos d’uns representants 
polítics que ens expliquin honestament que això 
no va bé, que no tenim possibilitats de reeixir 
dins d’aquest Estat, que les conseqüències no les 
paguem només els independentistes –i això és molt 
important–, sinó tots els ciutadans que vivim a 

Catalunya, independentment dels plantejaments 
nacionals de cadascú i, sobretot, cal que ens facin 
sentir clarament el greuge de ser ciutadans de 
segona. Que ens diguin sense embuts que, amb els 
recursos d’una autonomia vigilada com la nostra, 
són incapaços de fer reaccionar l’Estat. I que es dei-
xin ajudar per la força de la població mobilitzada.

L’opinió pública espanyola, en general, no percep 
els dèficits democràtics que es viuen a Catalunya 
perquè la població no la pateix en la mateixa mesu-
ra. Majoritàriament, no percep que la cúpula judi-
cial està completament polititzada i disciplinada-
ment alineada amb la dreta més reaccionària; els 
partits espanyols, en connivència amb els mitjans 
de comunicació afins, a més, atien la creença que 
cal lluitar contra un suposat greuge que represen-
taríem els catalans per a Espanya i això, en gran 
mesura, manté bona part de la població espanyola 
adoctrinadament unida contra Catalunya. Per tant, 
qualsevol maltractament cap al nostre país rep 
l’aplaudiment de bona part de l’opinió pública, i 
els que no hi estarien d’acord tampoc no hi expres-
sen majoritàriament un rebuig frontal, sinó que, 
malgrat reconèixer la injustícia, s’ho miren amb 
cara de què hi farem. Per tant, si no ens mobilitzem 
nosaltres, no ho farà ningú.

En el cas del que volen perpetrar a l’escola amb 
la llengua, crec que ho tenim mal enfocat. Perquè 
és clar que, si els nostres representants polítics 
no reaccionen, ho hem de fer els ciutadans, espe-
cialment els pares i mares d’alumnes, que patiran 
els dèficits que se’n derivaran en l’aprenentatge 
del català. El que cal és una reacció ciutadana col-
lectiva. Inundar la inspecció i els jutjats –i l’oficina 
del síndic de greuges, si convé– de denúncies con-
tra el Departament d’Educació i contra tots aquells 
docents que, amb tota la barra, incompleixen la 
seva obligació de fer les classes en català i de fer 
servir aquesta llengua de manera prioritària en les 
seves comunicacions amb els alumnes. I, si el greu-
ge persistís, negar-se a dur els nens a l’escola, per 
exemple, un mateix dia de cada setmana o fer una 
vaga d’assistència uns dies de manera recurrent. No 
posar-los-ho tan fàcil i fer ben visible que el greuge 
és en sentit invers al que s’explica a Espanya. Però, 
hi estaríem disposats? O ens incomodaria massa? 
Perquè potser aquesta és també la qüestió...

Perquè és que són els pares i mares els qui s’han 
de mobilitzar i no pas els docents. Són els nens els 
veritables afectats. Que no ho veieu? On s’ha vist 
que siguin els treballadors els qui es queixin, a cos-
ta del seu sou, per les deficiències que es produ-
eixen en el producte que elaboren? Concebríem, 
posem per cas, que els treballadors de la neteja 
d’una ciutat fessin vaga a costa del seu sou perquè 
determinats barris no queden prou nets? No hau-
rien de ser els residents d’aquests barris els qui 
s’haurien de queixar? Doncs a l’escola, igual. El con-
tribuent paga impostos perquè l’escola formi els 
alumnes en les dues llengües i, si el català s’aprèn 
de manera defectuosa perquè es vol donar una 
atenció excessiva al castellà i perquè les lleis que 
protegeixen l’ús del català a l’escola s’incompleixen 
sistemàticament, són les famílies les qui s’han de 
queixar. No pas els docents, que, a parer meu, s’ar-
roguen de manera improcedent el dret de mobilit-
zar-se per aquests greuges i impedeixen, així, que 
siguin els veritables afectats els qui moguin el cul 
una mica pels drets dels seus fills. Perquè les víc-
times són, efectivament, els seus fills. No pas els 
docents, que, a sobre, es queden sense el sou i asse-
nyalats perquè incomoden amb les seves vagues.

No ho tenim ben enfocat, no... Ni els nostres 
representants polítics actuen com haurien d’actu-
ar, ni la ciutadania és capaç de moure’s en la direc-
ció correcta, no tan sols perquè se la neutralitza 
des del govern amb balsàmiques informacions que 
resulten dissuasives, sinó també perquè no està 
disposada a incomodar-se gaire.

Estimats lectors, no anem bé: el català se’ns mor, 
no caminem cap a la independència i Catalunya és, 
cada cop, més menystinguda per l’Estat, que està 
absolutament resolt a sufocar els nostres senti-
ments nacionals i les reivindicacions que se’n deri-
ven. 

I nosaltres, ben preocupats perquè el Barça pot-
ser no podrà fitxar Lewandowski...!
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Això del català a l’escola, 
no ho enfoquem bé

Són els pares i mares 
els qui s’han de mobilitzar  
i no pas els docents perquè 

són els alumnes, els afectats. 
Que no ho veieu?


