
Mayor Oreja: "El meu besavi va prohibir als fills 

parlar basc a casa" 
TONI SUST 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 15.05.09 

 

Els plantejaments del cap de llista del PP a les europees, Jaime Mayor 

Oreja, sobre la qüestió lingüística tenen unes arrels sòlides que es 

remunten al 1890. En aquell temps, va explicar ahir a Barcelona, el seu 

besavi va prendre una decisió terminant: "Es va esforçar perquè els seus 

fills no es tanquessin al graner. Va prohibir que parlessin el basc a casa, 

perquè aprenguessin bé l'espanyol". 

 

Aquesta és la resposta que l'exministre de l'Interior va oferir en un acte 

del Fòrum Europa --en què el va presentar l'exdirigent del PP Rodrigo 

Rato-- quan li van preguntar si, tal com va declarar la setmana passada, 

creu que la immersió lingüística a Catalunya porta a la ignorància. Sobre 

aquest punt, no va repetir els seus arguments. Es va retrotreure al "petit 

poble" d'Ibarranguelu (Biscaia) on vivien els seus avantpassats i es va 

centrar en el seu besavi, un "coetani i amic de Sabino Arana" que 

"representava tot el contrari" que el fundador del PNB i que va preferir 

que els seus fills no parlessin eusquera a casa perquè dominessin amb 

solvència el castellà. I, en definitiva, perquè sortissin "del graner". 

 

Un d'aquests nens era Marcelino Oreja Elósegui, oncle avi del candidat 

popular, diputat a Corts d'Acció Catòlica, assassinat per militants de 

l'esquerra durant la revolució d'octubre de 1934. 

 

 



EL CATALÀ, A CATALUNYA 

 

Mayor Oreja també se'l va interrogar sobre si s'ha de fomentar l'ús del 

català a la UE. "El català s'ha de defensar a Catalunya", va dir abans 

d'explicar com resulta de complicada una reunió del grup popular 

europeu --que alberga el PP-- en què es parlen "vuit llengües" amb un 

núvol d'intèrprets pel mig: "¡Imagineu-vos que hi portem altres 

llengües!". 

 

En realitat, Mayor Oreja sí que considera que s'ha de defensar una 

llengua a Europa, el castellà: "No té l'estatus que es mereix en funció del 

nombre de milions de persones que el parlen al món". L'eurodiputat va 

defensar que cal limitar-se a dos o tres llengües i, sobretot, lluitar perquè 

l'espanyol sigui la segona de la UE després de l'anglès. Ho va justificar 

recordant que és àmpliament utilitzat als EUA, si bé no es pot afirmar 

que en el marc comunitari compti amb més parlants que el francès, 

l'italià o l'alemany. 

 

Mayor també va defensar el llegat de l'expresident del Govern i exlíder 

del PP José María Aznar. I encara que va avisar irònicament que no volia 

mullar-se --"m'acaben de nomenar candidat, no estic en condicions de 

fer autocrítica", va dir--, va assegurar que el seu partit necessita aplicar-

se: "El PP ha d'adquirir més nervi polític, més envergadura; hem de fer 

més bé les coses". "El nostre únic aval de futur és la lleialtat al passat 

més recent", va advertir sobre l'obra d'Aznar. 


