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Ho confesso, Polònia és un dels pocs programes que em generen addicció. Porto 

temps seguint-lo i no tinc dubtes: els personatges reals són els de Polònia; els de 

la vida pública, una mala imitació. 

 

Amb tot, en un Polònia de fa pocs dies, m'he adonat que ens estan donant gat per 

llebre: el seu Montilla segueix parlant com el novembre del 2006. En canvi, José 

Montilla, l'autèntic, un any després d'haver estat elegit president de la Generalitat, 

ha aconseguit un nivell de català més que notable. Tan notable que donaria un ull 

perquè les nostres criatures catalanoparlants, però educades en escoles amb un 

nivell lingüístic caspós, li arribessin a l'altura dels pronoms febles o les 

sonoritzacions. 

 

I és que el grau d'analfabetisme en català no el mesura l'informe PISA; si no, els 

haurien aparegut munts de nens que parlen el catanyol i deixen anar sense 

contenció els "se m'ha caigut", "no m'emputxis" o "no tinc". 

 

També ens aniria bé un informe PISA per avaluar objectivament les moltes millores 

que un any de govern de Montilla ens ha deixat en el terreny social, en la meva 

opinió, el prioritari: en educació (més hores, més professorat, més instal.lacions, 

més inversions), en habitatge (pacte nacional, ajudes al lloguer, reserva de sòl), en 

ajudes de cohesió social... 

 

Un informe PISA que jutgés els avenços des del punt de vista de les dones, també 



li atorgaria bona nota. Tant la llei de la violència contra el masclisme, com la 

creació de la Direcció d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball, vital per millorar la 

inserció femenina en el mercat laboral (¡impossible ser independents sense 

ingressos propis i dignes!) mereixerien l'escolar: "Progressa adequadament". En 

canvi, li queda una assignatura pendent per aprovar: la presència de més dones a 

la Generalitat. 

 

I, per últim, un informe PISA que jutgés la ciutadania envers el seu president tindria 

un resultat catastròfic. Senyors, senyores, quan el president entra, cal que s'alcin, 

com ho feien amb el president Pujol. El president Montilla mereix el mateix 

respecte, encara que sigui dels altres catalans. 


