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«Mai havia vist un
incendi que afectés tants
pobles. El vent, molt

fort, l’ha estès»
LLÀTZER SIBÍS

PRESIDENT DEL CONSELL DEL SOBIRÀ

Unmodel fracassat...
A principis d’aquest segle hi havia una desena de caixes catalanes, estretament vin-
culades amb la societat civil i econòmica del país i que representaven una de les
claus del desenvolupament català, però, després de la subhasta d’Unnim i a l’espe-
ra d’un desenllaç similar per a CatalunyaCaixa, el mapa financer català queda redu-
ït a La Caixa, que manté la seua fortalesa i s’ha consolidat com una de les primeres
entitats financeres de l’Estat, i el Banc de Sabadell, en emergència i amb vocació de
creixement. Pel camí s’han quedat caixes com les de Girona, primer, o després les
de Sabadell, Terrassa o Manlleu i, d’aquí a poc, les de Manresa, Tarragona o Catalu-
nya, que van consolidar un model econòmic de proximitat, de vinculacions estretes
amb la petita i mitjana empresa i de fort arrelament al seu territori. Els seus gestors
hauran de fer autocrítica sobre la seua gestió, les seues apostes per la construcció,
el seu canvi de filosofia i l’oblit de la seua tradició. El resultat és la desaparició d’unes
caixes que formaven part del paisatge català, amb unes obres socials potentíssimes
i amb una tasca impagable i el futur de les quals queda ara en l’aire i, per molt que
s’asseguri una cosa tan certa com que el capital no té pàtria, és cert que el poder de
decisió, fins ara a Catalunya, es desplaça fins a la seu del BBVA, en el cas d’Unnim,
i en el de CatalunyaCaixa cap a la seu del qui guanyi la subhasta, i és dubtós que es
mantingui la sensibilitat que van tindre aquestes caixes. De moment, s’anuncien tan-
caments de sucursal i menys ocupació.

...i un altre que no es toca
Hem repetit fins a la sacietat que el model lingüístic català ha funcionat modèlica-
ment i que només genera problemes a Madrid, però sempre hi ha gent disposada a
crear problemes on no n’hi ha i a intentar aprofitar-se de qualsevol conflicte sense
valorar possibles conseqüències. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
avalar ahir per unanimitat el sistema d’immersió lingüística, tot i que va respectar
el dret de les tres famílies recurrents, però sense canviar un model que ha funcio-
nat i que compta amb el suport de la majoria dels catalans.
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«Som on
érem i no

ens mourem
d’aquí en política

lingüística»

«L’avortament no és un dret
sinó un fracàs de les dones
en tots els seus supòsits»

ESPERANZA AGUIRRE
PRESIDENTA DE LA COMUNITAT DE MADRID

ARTUR MAS
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

ALAXARXA

@mariaxinxo (Maria Xinxó)
«Sra. Aguirre, el fracàs de les dones no és
l’avortament. És que dones amb càrrecs
de responsabilitat pensin com vostè.»

@ddestabastu (Patricia Pazos)
«Gallardón parla de la “violència
estructural”que obliga a avortar. L’única
violència que coneixo és la que mata 60
dones a l’any.»

@lauratrafach (Laura Iglesias)
«Famílies catalanes que viviu a Espanya,
demaneu la llengua vehicular de
l’educació dels vostres fills en català. No
volWert igualtat?»

@RafaelLunaVivas (Rafael Luna)
«Aquest any serà escollida pubilla major
de les festes de Badalona la diputada
Marisa Xandri.»

@albertgossa (Albert Gossa)
«Messi Déu. Les úniques retallades que
no em treuen el son ara mateix són les
seues.»

La immersió no es toca
LA INTERPRETACIÓ que fa el
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya sobre la sentèn-
cia del Suprem pel contenciós
contra la immersió exclusiva en
català ha provocat satisfacció
i sorpresa. No sé si per aquest
ordre, però, en tot cas, no ha
deixat indiferent ningú; ni els
que en el seu dia van guanyar
la demanda i es feien il·lusions
anunciant el final de la immer-
sió en català, ni tampoc els que
esperaven una laminació de
l’autonomia, un atac contra la
identitat catalana i s’han topat
amb una interpretació que, en
part, esmena la que en el seu
dia va fer la sentència del Su-
prem. Pot esmenar el Superior
català el Suprem? Hauria de ser
que no, però els representants
de Convivència Cívica Catala-
na, promotors d’aquest intent
contra l’escola catalana, ho ve-
uen fins i tot com la certifica-
ció de “la independència del
sistema judicial català”. És, vé-
nen a dir, com si elTribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya
hagués casat la sentència d’un
tribunal superior. Un contra-
sentit jurídic si això fos així.
Una altra interpretació, menys
conspirativa, és que la resolu-
ció actual no és sinó la certifi-

cació que un tribunal no pot
corregir per sentència el que
han legislat els representants
de la sobirania popular i el
Constitucional ha considerat
ajustat a la Carta Magna. En
aquest cas, les dos premisses
s’havien produït i no estava en
joc el sistema d’immersió, sinó
el dret de qui així ho reclami
de garantir que els seus fills pu-
guin ser escolaritzats en llen-
gua castellana. Lleida va tindre
fins i tot un centre amb el pla
del ministeri.

JUANCAL
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La resolució certifica

el fet que un tribunal

no pot canviar la

decisió del Parlament

avalada pel

Constitucional
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Una trista realitat
TOTS PLEGATS com a comu-
nitat i cadascú com a individu-
alitat ens situem com el melic
del món, convençuts de la nos-
tra única raó, que sovint prete-
nem imposar a la resta o, al-
menys, als més propers. És di-
fícil reflexionar sobre les enor-
mes distàncies de pensament
que existeixen entre uns i altres.
Amb el progrés tecnològic, el
problema fonamental de la vi-
da serà llegir els fullets d’instruc-
cions de les noves màquines que
apareixeran abans de tenir temps
d’amortitzar l’anterior. Els jo-
ves que ara ingressen a la uni-
versitat són nats el 1994 i, quan
els miro pletòrics de joventut i
oportunitat, no deixo de pensar
que ells només han conegut una
Espanya democràtica, una Ge-
neralitat instaurada, un alcalde
per elecció i una ensenyança en
català. Les històries sobre la dic-
tadura són batalletes surrealis-
tes de vell malhumorat. Per a
ells, el Mur de Berlín, la Unió
Soviètica i el Franco són tan sols
referències en un llibre de text.
Estan segurs que la sida és una
malaltia de sempre i el tocadiscs,
el telèfon fix i, fins i tot, la gran
majoria dels ordinadors, que en-
cara adornen la taula de moltes
cases i oficines, són peces demu-

seu. Els efectes especials de les
pel·lícules i la televisió són es-
pectaculars i en tres dimensions
i converteixen en patètics els del
film L’exorcista i en inimagina-
ble una televisió en blanc i ne-
gre sense comandament a dis-
tància. La velocitat de canvi tec-
nològic segueix una acceleració
tan gran que a ells no els caldran
divuit anys per quedar-se endar-
rerits i passats de moda. Fullejo
una revista de l’any 1992, que
era ahir mateix, i veig un jove-
níssimGuardiola de 21 anys que
havia guanyat aquell any la Lli-
ga, la medalla d’or dels Jocs
Olímpics de Barcelona i la Co-
pa d’Europa que no havien es-
tat capaços de guanyar ni els
Kubala, Samitier, Suárez,Mara-
dona, Cruyff, entre altres figu-
res del barcelonisme. Si la dis-
tància és tan gran en 18 anys,
posin vostès comptador entre la
seva i la del jove de referència.
Si estan segurs que l’edat és un
precipici en la comprensió de la
vida, mirin per televisió la Be-
lén Esteban i s’adonaran que la
instrucció i la formació és un
oceà entre els diferents protago-
nistes de la nostra societat. Pro-
curin, doncs, escoltar, observar,
pensar i callar, ja que els serà
molt útil per comprendre.
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