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L’ÀGORA José Antonio Zarzalejos

A Madrid, senyor Albà, tenim el privilegi d’una carte-
llera teatral de primera qualitat. L’hi subratllo en la
meva condició d’inveterat aficionat al teatre i, per tant,
entusiasta de les companyies, directors i actors catalans
sense els quals la capital seria teatralment òrfena. Aca-
ba de passar per Madrid Flotats amb La verdad i Pou
està aixecant el teatre de La Latina. Esperem Mario
Gas molt aviat (el trobem a faltar) i és segur que Núria
Espert ens tornarà a regalar una altra actuació com
la de la La loba de la temporada passada. No ens ho
espatlli, senyor Albà. Perquè Carmen Machi –quin sen-
sacional Agost amb Amparo Baró!– és un altre puntal
dels escenaris en aquests temps de crisi. Molta merda,
senyor Albà. I una mica de prudència. Gràcies.

Wert ielnuclide laqüestió

ELDEFENSOR
DELLECTOR

L
es comunitats diferencia-
des, amb trets nacionals (na-
cionalitats en expressió am-
bigua de la nostra Constitu-

ció), poden instal·lar-se còmodament
enEstats compostos sempre que que-
din garantits els seus factors d’identi-
tat que en el cas dels catalans, segons
el constantment actual Vicens Vives,
conformen la seva “voluntat de ser”.
Històricament la perseverança essen-
cial del català ha estat més lingüística
i cultural que política, a
causa en bona mesura al
veïnat amb la cultura i la
llengua castellanes, de
dimensions quantitati-
ves impressionants i
pràcticament univer-
sals. Als catalans –siguin
de l’adscripció ideològi-
ca que siguin– no se’ls
pot espanyolitzar per-
què, ho vulguin o no, es-
tan inserits en la forma-
ció de l’espanyol, ente-
nent per tal un itinerari
històric que és molt més
que la castellania que,
encara que hegemònica,
ni absorbeix ni explica
Espanya en la seva inte-
gritat. Reduir l’espanyol
a l’expressió de la caste-
llanidad és –des que
Cambó la va denunciar i
fins a l’actualitat– una
política d’assimilació
sobre Catalunya, a la
que aquesta s’ha resistit
de manera constant i, a
més, d’una manera
raonable i justa.
Molts espanyols ocu-

pats en la qüestió catala-
na pensem –alliçonats
en els escrits al respecte
dels experts en matèries
diverses, i per comprova-
ció– que la fricció fonamental entre
Catalunya i la resta d’Espanya –el
País Basc disposa d’una cultura caste-
llanamés que eusquera, i el galleguis-
memanifesta una consciènciaminori-
tària– rau en la mala qualitat de la
convivència lingüisticocultural. Un
dels factors de superació d’aquesta
disfunció va ser l’anomenada immer-
sió lingüística, que implicava l’apre-
nentatge de l’idioma català a l’escola
catalana –i no és una redundància–,
mentre els alumnes acabaven el seu
aprenentatge amb un domini bilin-
güe de nivell adequat. La preservació
dels drets lingüístics ha quedat des
de fa anys en mans de la Generalitat
de Catalunya que –malgrat determi-
nats alarmismes i, certament, algu-

nes arbitrarietats– ha estat a l’altura
d’aquesta responsabilitat competenci-
al perquè ha tingut un propòsit
integrador.
La suposició que la llengua catala-

na i, eventualment, la basca han estat
i són vehicles d’infiltració nacionalis-
ta prenen la part pel tot i, en el que a
Catalunya es refereix, no és una tesi
rigorosa. Si s’extreuen seqüències de
textos escolars estridents, tant podri-
en trobar-se a Barcelona com a Sevi-

lla, en català com en castellà, eusque-
ra o gallec, incloses les deformacions
històriques. L’epopeia reconquistado-
ra d’Espanya que es publicita aAstúri-
es –des d’on escric aquest article– es
venteja en castellà però això no vol
dir que respongui al mésmínim rigor
històric. Comprenc que negar-li a un
asturià que la seva terra sigui la ve-

ritable Espanya i la resta “territori
conquerit”, pugui resultar una im-
pertinència, però seriamolt pitjor ha-
ver de combregar amb aquesta roda
de molí.
No anem, doncs, per aquest camí

que porta la convivència al precipici.
I no incorrem en oportunismes: el
procés secessionista –molt escapçat
després del 25 N– no es gesta en una
frustració cultural i lingüística, sinó
en una insuficiència financera que el

nacionalisme indepen-
dentista considera que
buidarà l’autogovern.
L’origen del gir segrega-
cionista de CiU –si més
no de part de la federa-
ció– diu que se situa en
la negativa governamen-
tal al pacte fiscal, no en
la negació dels elements
d’identitat de Catalunya.
Ara el que passa és que
el ministre José Ignacio
Wert –primer amb la se-
va pretesa espanyolit-
zació dels alumnes cata-
lans i ara amb el seu
avantprojecte de llei
educativa– incorre en
dos errors: una pèssima
formulació política i so-
ciològica de l’assumpte i
una articulació norma-
tiva completament errò-
nia. Si a la fugida cap
enlloc de Mas se li ofe-
reix ara el greuge lin-
güístic, el procés sobira-
nista disposa del relat
que li faltava.
A Wert se li aixequen

de la taula els rectors i
els consellers d’educa-
ció autonòmics. Per algu-
na cosa deu ser. AmbCa-
talunya va provocar un
debat desconjuntat (l’es-

panyolització escolar) i ara ha procu-
rat una fallida innecessària entre co-
munitats culturals i en el moment
més delicat, sense que ni una cosa ni
l’altra responguin a imperatius de ra-
onabilitat ni d’oportunitat. La incisió
en el nucli de la qüestió catalana
–l’idioma– amb un titubejant i, amb
seguretat, també inviable avantpro-
jecte de llei educativa converteix a
Wert en un ministre excedentari.
Fins i tot posa en dubte la seva condi-
ció de gestor públic i subratlla el seu
amateurisme, que s’entreveu ja en la
seva fecunditat dialèctica. I si pretén
amb aquestes actituds i decisions de-
fensar el castellà i aplicar les sentènci-
es dels tribunals, erra per dogmatis-
me i per incompetència.

Josep Rovirosa

ANNA PARINI

Frivolitat

LaConstitució, qüestionada

A
bans demanifestar el seu disgust,
Marta Gómez Flaquer, lectora de
Tàrrega, fa aquesta pregunta: “La
premsa de referència d’Europa i

dels Estats Units dedica tant d’espai a la in-
formació frívola com ho fa el diari que jo
llegeixo?”. I com a referència esmenta les
pàgines de la secció Gent del dissabte 24 de
novembre. “A mi –acaba dient– cada vega-
da em sorprèn més desagradablement que
La Vanguardia s’endinsi en aquesta línia”.
La informació que pren com a objecte la

vessant més personal dels homes i les do-
nes que tenen una activitat pública és cada
vegadamés present a la majoria dels diaris
de referència al món occidental. Alguns,
com La Vanguardia, agrupen aquest tipus
d’informació en una secció pròpia. D’al-
tres la reparteixen al llarg de tot el diari. I
ha anat creixent en la mateixa proporció
que han augmentat els programes de safa-
reig a les cadenes de televisió.
Miquel Villagrasa, redactor en cap de

Gent, hi fa, però, una puntualització impor-
tant: “Nosaltres mai no dediquem ni una lí-
nia a personatges friquis, aquells que tota la
fama l’obtenen només amb les seves extra-
vagàncies”. El responsable de la secció ex-
plica que “els protagonistes de les nostres
notícies tenen una activitat professional
per la qual són coneguts: actors, esportis-
tes, membres de la noblesa i de les cases re-
ials i també polítics o directius d’empreses
o institucions. A Gent oferim la vessant hu-
mana més que no pas la professional, de la
qual informa la resta del diari”.
Potser perquè són relativament noves,

no hi ha cap estudi teòric significatiu sobre
el tractament periodístic de les seccions
de Gent a la premsa de referència. Dife-
rents teòrics del periodisme consultats per
aquest Defensor expliquen que la influèn-
cia d’algunes televisions, la pressió de
certs gabinets de comunicació i unademan-
da creixent de notícies d’interès humà han
potenciat el desenvolupament d’aquestes
seccions. Una visió més crítica l’aporta el
consultor de premsa Antoni M. Piqué: “El
periodisme d’interès humà parla de poder
i d’estatus i la premsa de qualitat s’hauria
d’endinsar en la naturalesa d’aquestes con-
dicions humanes més que no pas fer segui-
dismedels programes de televisió utilitzats
com a aparador dels personatges públics.
Aquest és el terreny en el qual la premsa
sempre serà predominant”.
La reflexió de la lectora Marta Gómez

obre un debat interessant. La lectora, però,
posa l’accent de la seva crítica en la frivoli-
tat. Són frívoles les notícies de la secció
Gent? De vegades ho són els seus protago-
nistes. Perquè no és el mateix parlar de
David Beckham i la seva esposa Victoria
(personatges de la secció el dia al qual fa
referència la lectora, i protagonistes, sovint,
de notícies i d’imatges provocadores) que
fer-ho d’una desfilada de moda, d’un actor
o una actriu que estrena una pel·lícula o de
qualsevol anècdota de la gent popular. En
tot cas, però, l’observació de la lectoraMar-
ta Gómez ens ha de servir per recordar que
no hi ha notícies tabú, però que sempre ha
de prevaler la voluntat d’informar abans
que la de buscar cap mena de complicitat
fàcil amb una majoria de lectors.c

“Avança inexorablement el procés de deteriorament
de les institucions constitucionals. Cap d’elles, dels
parlaments als partits polítics, del Tribunal Constitu-
cional al Consell General del Poder Judicial, de la jus-
tícia ordinària als sindicats, de l’Administració estatal
a la municipal, no funciona adequadament a Espanya”.
Aquestes són les primeres frases de l’Informe sobre Es-
paña. Repensar el Estado o destruirlo (Edición Crítica,
novembre 2012) del catedràtic Muñoz Manchado i que
coincideixen amb l’opinió majoritària, segons el CIS,
que considera que la Constitució ja no s’adapta bé als
temps que corren. Necessita una revisió, tot i que
les afirmacions de Rajoy a La Vanguardia del dia 6
no deixen per això de ser certes en abstracte.

La secció Gent dóna el vessant
més humà dels personatges
que, per la seva activitat, són
notícia a la resta del diari

AToniAlbà

Si s’hi afegeix el greuge
lingüístic, el procés
sobiranista disposa
del relat que li faltava

Els lectors poden escriure al Defensor del Lector

(defensor@lavanguardia.es) o trucar al 93-481-22-99


