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Ha hagut de venir un senyor alemany -molt alemany- i de dretes -bastant 

de dretes- per explicar-nos el que ja sabíem: que la culpa la té Madrid. 

Hans-Gert Pöttering, president del Parlament Europeu, va ser l'amfitrió 

ahir d'un dinar on es pretenia discutir sobre Europa amb l'al·licient de la 

campanya per a les eleccions del 7 de juny, del Tractat de Lisboa 

pendent d'aprovació, de la crisi econòmica que torna a posar en 

evidència la impotència de les institucions europees, dels reptes irresolts 

de l'ampliació cap a Europa de l'Est... Però no. Als catalans si ens 

preocupa alguna cosa d'Europa és sobretot saber si s'hi pot parlar en 

català. I així, totes les intervencions del dinar -llevat d'una honrosa 

excepció- es van centrar en la conveniència que al Parlament Europeu es 

pugui parlar la nostra llengua. La resposta era coneguda: si no ho podem 

fer ni al Congrés de Diputats, ¿què demanem a Estrasburg? I així va 

seguir el debat, on van sucar pa des d'aspirants a eurodiputat, fins a un 

molt honorable expresident, passant per una parlamentària socialista i, 

finalment, un infiltrat de Ciutadans o del partit de Rosa Díez, que va voler 

denunciar davant Herr Pöttering que a Catalunya no deixem escolaritzar 

els nens en castellà. ¡Com devia xalar en sentir-ho Aleix Vidal-Quadras! 

Ahir, Catalunya es va presentar amb barretina i espardenyes davant d'un 

influent euròcrata, que devia confirmar els prejudicis que ja tenia sobre 

nosaltres. Quina llàstima! Una oportunitat perduda per a Pöttering de 

conèixer en profunditat què pensem els catalans... I una oportunitat 

perduda per a una Catalunya cada vegada més euroescèptica per raons 

equivocades. Ja entenc que l'Europarlament és irrellevant i avorrit, però 



ahir vam tenir un primer tast del tipus de debat que s'anirà repetint 

durant la campanya electoral. Europeistes, ¡no abaixem la guàrdia! 

 


