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Intentaré, des d'ara, no pensar en vostè, senyor Rajoy. No és 

agradable veure que una persona que va aparèixer amb un aspecte 

agradable va descomponent tan de pressa la figura, endut no sé per 

quina fatalitat. Em va semblar que, entrevistat a TV-3 per Mònica 

Terribas, recuperava la serenitat i la solvència quan reconeixia que 

el castellà "no està perseguit" a Catalunya. Però la meva esperança 

es va acabar l'endemà. I no li estranyi que li parli d'esperança, 

perquè jo crec natural que hi hagi una dreta espanyola i pensava que 

els seus líders podrien ser antidemagògics i respectuosos amb la 

realitat. 

 

Però al dia següent d'haver de reconèixer que no hi havia persecució, 

llegeixo el que ha dit aquí, a Barcelona, amb un aplom que no sé d'on 

treu: "S'està fent amb el castellà el que en època de Franco es va fer 

amb el català: reduir el seu ús a l'àmbit privat". Vostè no vivia en 

aquell temps a Catalunya, però jo sí. I no només ens ha ofès a molts, 

senyor Rajoy, sinó que ha ofès la veritat. 

 

A molts, i a mi, en temps de Franco, ens van prohibir donar 

conferències en català, tant si volíem parlar de pintura abstracta com 

de cargols a la llauna. Vostè ha fet un míting públic en castellà sense 

cap problema. Molts, i també jo, no podíem escriure en català a cap 

diari, ni parlar en català a cap ràdio ni a cap televisió. ¿Li hauré de dir 

quants diaris i quantes emissores es difonen en castellà, avui, a 

Catalunya? ¿Quants llibres en castellà s'hi publiquen? ¿Coneix algú 

que hagi estat maltractat, físicament, per parlar privadament en 

castellà amb un company d'universitat? Per fer-ho en català, jo sí, i 



entre els agredits jo mateix. 

 

M'agradaria que el sorprengués: la censura ens va prohibir la 

publicació d'un disc, en català, amb el text de... l'epístola de sant 

Pau! I ara arriba vostè a Barcelona i té la barra de dir- nos --i de 

repetir enganyosament per tot Espanya-- que aquí es fa amb el 

castellà el que Franco feia amb el català. 

 

Vostè ha descarrilat, senyor Rajoy. I em temo que és inútil que 

l'esperi a l'estació. 


