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l govern valencià del PP, amb una
admirable ambició cosmopolita,
vol que els valencians estudiïn xi-

nès. No és broma, no. Encara que la notí-
cia es va fer pública en un dia tan assenya-
lat com el dimarts de carnaval, ho va
anunciar, en roda de premsa, el conseller
d’Educació, Alejandro Font de Mora. Un
gran personatge, provocador, sarcàstic,
que dia a dia, iniciativa rere iniciativa,
s’està guanyant una extensa entrada en
aquesta enciclopèdia del disbarat i de l’es-
perpent que està escrivint el PP valencià
perquè en gaudeixi el futur i la posteritat.
D’altres toquen el tema de l’urbanisme.
Font de Mora es dedica a matèries més es-
pirituals que les requalificacions i el tot-
xo. El seu camp és l’ensenyament i la cul-
tura. En això de les llengües, Font de Mo-
ra té grans inspiracions. S’ha de reconèi-
xer que aquesta del xinès és molt bona.
Sembla un acudit. És allò de dir: us imagi-
neu trenta mil valencians parlant xinès?
Font de Mora ja havia demostrat la seva
inventiva en l’assumpte de l’educació per
a la ciutadania. Com que als del PP els re-

E benta aquesta assignatura, que consideren
que és una mena de formación del espíritu
nacional però socialista, Font de Mora va
tenir una idea brillant i capciosa. Va orde-
nar que s’ensenyés obligatòriament en an-
glès. El merder que va provocar aquesta
genialitat encara dura. Però Font de Mora
és un home amb un gran esperit de supera-
ció. Com que encara no n’hi havia prou
amb allò de l’anglès i l’educació per a la
ciutadania, apa, ara, a més, que estudiïn
xinès. Tot això Font de Mora ho fa per fu-
gir de la vulgaritat i perquè té un sentit
molt intens de l’originalitat. Que els nens i
nenes valencians estudiessin valencià –és
a dir, català– seria una cosa massa vulgar,
massa lògica, massa normal i racional.
No, no, que estudiïn xinès, que així po-
dran córrer món. «Amb el castellà i l’an-
glès arribem a més de 1.500 milions de
persones –va dir–. Si hi afegim el xinès ar-
ribarem a més de 3.000 milions.» Magní-
fica perspectiva. Els de Xàtiva s’enten-
dran amb els de Xangai i els podran ven-
dre –en xinès– milions de tones de taron-
ges.

De Xàtiva a Xangai
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El conseller d’Educació valencià, Alejandro Font de Mora, visitant una escola. / EL PUNT

omènec Reixach assumeix un
nou repte, dibuixar la forma ar-
tística del Théâtre de l’Archipel

de Perpinyà, un ambiciós projecte amb
vocació euroregional que, amb la impli-
cació de diverses administracions de cada
costat de la frontera, està cridat a conver-
tir-se en motor cultural d’un ampli territo-
ri. Per fer-se una idea de la magnitud de
l’encàrrec, només cal dir que Jean Nouvel
és l’arquitecte del majestàtic edifici que si
tot va bé obrirà les portes el 2011. El pres-
supost per dotar-lo d’una oferta artística
de primer ordre és notable i es parla d’un
60% de la programació en català i en fran-
cès i de donar cabuda també a les altres
llengües de la mediterrània. Més enllà de
l’impacte que un teatre d’aquestes carac-
terístiques representarà per a la ciutat de
Perpinyà, es busca que esdevingui un
agent clau en l’estratègia per vertebrar
l’euroregió que va somiar i impulsar el
president Maragall i que té unes enormes

D potencialitats. Quan d’una vegada es con-
sumi la connexió ferroviària d’alta velo-
citat de Barcelona a Montpeller, el Théâ-
tre de l’Archipel desenvoluparà un paper
fonamental en l’articulació territorial
d’una realitat emergent. La intensificació
de les relacions socials, culturals i econò-
miques ha de consolidar un nou marc na-
tural de referència, no tan sols geogràfic,
que trobarà precisament en la diversitat el
seu principal valor per posicionar-se com
una de les zones més pròsperes i amb més
projecció de futur de la UE. Amb aquesta
missió, Domènec Reixach culminarà un
magnífic full de serveis com a home de
teatre després del seu pas pel Centre Dra-
màtic de la Generalitat, el TNC i el grup
Focus. L’experiència i la trajectòria
l’avalen. I coneixent el seu tarannà bon-
homiós, el seu bon criteri i la seva capaci-
tat de treball i per teixir complicitats, se-
gur que aquesta nova aventura –com les
anteriors– serà una història d’èxit.

Domènec Reixach

tomb de ravals | GERARD GORT

a Generalitat i l’Estat
s’han reunit en la co-
missió bilateral sobre
infraestructures i el re-

sultat ha estat que el govern cen-
tral destinarà uns quants milions
més dels previstos per fer obres a
Catalunya. En total, la xifra reser-
vada al pressupost del 2009 per al
Principat serà de 4.806 milions
d’euros. El conseller Saura ha as-
segurat que estem davant d’un
«acord sense precedents». És cert
que el compromís que ha adquirit
l’Estat és molt important, però gat
escaldat fuig de l’aigua. Dels di-
ners compromesos el 2007, l’Estat
ens devia 500 milions, i a dia
d’avui no sabem com ha quedat
resolta la inversió prevista pel
2008. És a dir, que no ens regalen
res. L’Estat ens torna una part del
que ja va dir que ens donaria i que,
per reblar el clau, és només una
petita part del que les balances fis-
cals demostren que l’Estat s’em-
porta de més de Catalunya.

L Aquest és un pas endavant, però
l’optimisme no ens ha d’encegar.
Caldrà veure si les inversions es
compleixen, si les obres s’executen
o si les xifres acaben convertint-se,
un cop més, en paper mullat. D’al-
tra banda, el mateix conseller Sau-
ra reconeixia que el ritme dels tras-
passos és molt lent i el conseller
Castells insistia que el que és fona-
mental per al país, l’acord del fi-
nançament, no està tancat. Aquesta
inversió, si arriba, servirà per co-
brir les greus mancances que pa-
teix Catalunya, sobretot en l’àmbit
de les infraestructures de mobilitat.
En aquest sentit, és fonamental
aconseguir els compromisos polí-
tics necessaris per convertir en rea-
litat l’estació del tren d’alta veloci-
tat de la Sagrera, que ha quedat
penjada per falta de finançament
privat. L’Estat hauria de compro-
metre’s a aportar els diners neces-
saris perquè les obres d’aquest clau
nus ferroviari es facin sense més
demora.

Més diners per a Catalunya,
una petita part de l’espoli
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a Plataforma per la
Llengua ha presentat
un estudi que constata
que el català està, tam-

bé, marginat a l’aeroport del Prat.
L’informe evidencia que el català
no és una llengua vehicular en les
comunicacions de l’aeroport i
que l’espai que li pertocaria l’o-
cupa totalment el castellà, fins al
punt que els topònims són tradu-
ïts al castellà; així, Eivissa es
converteix en Ibiza o Alacant en
Alicante. Aena, que és la que
gestiona l’aeroport, no respecta el
caràcter de llengua cooficial del
català a Catalunya. Com ens hem
d’estranyar que companyies com
Swiss Air o Air Berlin tractin

L amb menyspreu i prepotència el
català, eliminant-lo, si els que
haurien de normalitzar-lo en re-
baixen l’ús? No hi ha motius per
a aquesta discriminació del cata-
là. Primer, perquè les mateixes
notificacions es fan en castellà i
en anglès i, per tant, ningú pot dir
que no entén les informacions
dels panells o el que sent per me-
gafonia. Segon, perquè bona part
dels usuaris de l’aeroport del Prat
són catalanoparlants o entenen
aquest idioma; per tant, la lògica
comercial ens diu que aquest
gran grup d’usuaris ha de ser ben
atès. Tot plegat és una qüestió de
respecte. Els catalans hem d’exi-
gir que no ens el perdin.

Una qüestió de respecte
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