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Eleccions commés aviatmillor
El president Mas va advertir a l’Ateneu Barcelonès que “hem d’acostumar-nos a go-
vernar la incertesa” perquè ningú sap al cent per cent com acabarà el procés. Se li
agraeix la sinceritat, però a un governant els ciutadans hem de demanar-li certeses,
seguretat i planificació, i més quan fa set anys que tenim incertesa econòmica i dos
anys tensió política sense un full de ruta definit. Els més realistes, fins i tot entre els
partidaris del 9-N, admeten que els terminis s’esgoten, que és poc menys que im-
possible resoldre tots els problemes logístics, jurídics i garantistes que comporta,
que no està definit el cens, que ja s’han ampliat els terminis del registre de votants,
no estan designades les meses electorals, ni garantida la seguretat jurídica dels fun-
cionaris que participin en el procés. Per molt que la intenció sigui mantenir la con-
sulta, el mur de la suspensió i l’entossudiment del Govern semblen massa obstacle
perquè pugui celebrar-se amb plenes garanties democràtiques. I a hores d’ara, sem-
bla complicat que Mas pugui fer marxa enrere perquè seria el seu final polític, i el
pla B filtrat a alguns mitjans, i desmentit ahir, d’una consulta organitzada per ajun-
taments, Òmnium i ANC pot ser una gran festa per la independència però seria una
cosa semblant al que ja va començar a Arenys de Munt i no seria el promès exerci-
ci del dret a decidir. En qualsevol de les hipòtesis es pot culpar Rajoy de frenar la
consulta i obstaculitzar el dret dels catalans a pronunciar-se, però al president Mas
li queda un instrument que no necessita l’aprovació de Madrid i que ofereix totes
les garanties: la convocatòria d’eleccions.

Si no hi pot haver una consulta democràtica, si com és raonable tampoc es vol vul-
nerar la legalitat, l’única solució és convocar eleccions i aclarir algunes incerteses.
Per què no ho fa el president? Per a uns prefereix mantenir el pols i la tensió fins a
esgotar tots els terminis i per a altres són les diferències amb Esquerra per elaborar
una llista unitària les que estan ajornant la convocatòria, però seria trist que les es-
tratègies de partit i els interessos electorals d’uns i altres retardessin una decisió que
sembla inevitable. Davant d’unes eleccions no hi ha la possibilitat del boicot, hi par-
ticiparien totes les opcions i se certifiquen totes les garanties. Per què continuar es-
cenificant i ajornant la cita amb les urnes?
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QuimBrugué, el pecador
QUIM BRUGUÉ, catedràtic de
Ciència Política, articulista oca-
sional a El PuntAvui i candidat
d’ICV a un lloc en la comissió
de control prevista en la llei de
consultes, ha fet el pas que el
converteix en el primer gran tra-
ïdor del procés. Ha estat linxat
aTwitter, és insultat als passa-
dissos de la facultat i acabarà
formant part de la història de la
infàmia d’aquest país si algun
dia és independent. El seu pe-
cat: dir que el rei està nu quan
tots insisteixen en el contrari.
Així ho ha relatat ell mateix. La
consulta no és possible i no pas-
saria el filtre de credibilitat in-
ternacional més elemental. Dei-
xant Guinea i les exageracions
interessades a part, Brugué diu
el mateix que el conseller Homs
dilluns a RAC1 i que li va cos-
tar una rectificació urgent el ma-
teix dimarts: arribarà un mo-
ment, o ja ha arribat, que sense
aquestes garanties administra-
tives i legals la consulta serà una
altra cosa, però no podrà ser tin-
guda mai en compte com el re-
sultat de l’exercici del dret a de-
cidir dels ciutadans de Catalu-
nya. Faltarà la custòdia de les
urnes, el control de les llistes
d’electors, la constitució de les
meses, etc. Brugué peca d’inge-

nuïtat al dir que per a alguns és
més important la independèn-
cia que la consulta. D’aquesta
manera és per a Òmnium i
l’ANC, al cap i a la fi han ex-
pressat ben clarament quin és
el seu objectiu, però no hauria
ser-ho per al Govern, el Parla-
ment i els ajuntaments, obligats
a garantir la màxima neutrali-
tat, la màxima informació i el
màxim contrast d’idees perquè
els ciutadans prenguin la seua
decisió ben informats.Tret que
parlem d’una altra cosa.
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VOXPOPULI

«La infermera amb
ebola va ocultar
al metge que
havia tractat el

missioner i podria
haver mentit sobre

la febre»

Javier Rodríguez

Conseller de Sanitat de la
Comunitat de Madrid

Dani Maraño@danimaraño

«La culpa és sols de la infermera i s’ha acabat. Que en aquest
país el govern no té mai la culpa de res.»

Teresa Martín @mteresamartín

«”I segur que no es va tocar la cara?”, li van preguntar mil
cops. “Potser sí”, va contestar la infermera (malalta). Doncs ja
està, la culpa és de vostè per estar poc preparada.»

La tía faustina @la_tia_faustina

«Potser sóc mal pensada, pero crec que la infermera ha
demanat la vida del gos a canvi de dir que es va tocar la
cara.»

Rafel Nadal @nadalrafel

«Em temo que els mateixos que li faran organitzar una
consulta alternativa a Mas seran els que després diran que ha
muntat un botifarrèndum.»

Blaugrana @BlaugranaInside

«Veure la cara de Cristiano mentre s’homenatja Messi al
Bernabéu no tindria preu. Llàstima que Don Vito
Florenteone no ho permetrà.»

Catalans i catalanes
LA POLÍTICA és l’art de la pa-
raula. Dedicar-s’hi obliga a sa-
ber-se, i a voler-se, amb compe-
tència lingüística oral i escrita.
Per què,majoritàriament, però,
n’és tan poc, de curosa, la polí-
tica, amb la llengua? Expressi-
ons com“els ciutadans i les ciu-
tadanes”,“els pares i les mares”,
“els mestres i les mestres” són
un error semàntic que evidenci-
en un gran desconeixement de
la llengua. I això passa aquí, que
no parem d’omplir-nos-en la bo-
ca, sobre la llengua. Sempre en
abstracte, això sí. És per raó de
deferències sexistes que s’ha de
caure en fer-la malbé, la llengua?
Qui se serveix d’expressions com
“els catalans i les catalanes som
cridats a urnes el 9-N” confon el
sexe amb el gènere, perquè subs-
titueix el sexe pel gènere quan
del que es tracta és de gènere.
Mentre el sexe és un tret biolò-
gic que caracteritza els éssers
vius, el gènere, entre altres sig-
nificats té el de categoria grama-
tical, i en català només pot ser
masculí o femení. En alemany,
per exemple, també pot ser neu-
tre. De manera que no podem
identificar el gènere gramatical
amb el sexe: els objectes tenen
gènere masculí o femení, però
no són ni mascles ni femelles. Se-

gurament deu ser per influència
de l’anglès, llengua que no té gè-
nere i que ha desenvolupat tot
de fórmules per saber quan es
parla si es tracta, per exemple,
d’un botiguer o d’una botigue-
ra, que el català ha calcat aquest
procediment. I com que l’anglès
no té gènere vol dir que tampoc
no té, com sí que té el català, el
masculí genèric que inclou el fe-
mení. I és d’aquest calc que se’n
deriven desdoblaments classis-
tes i erronis: “ciutadans i ciuta-
danes”. Uns desdoblaments,
aquests, que afegeixenmarca de
femení on no cal, però és que a
més a més porten la llengua a
combinacions abstruses, de difí-
cil comprensió, que obliguen a
la concordança de noms i com-
plements; però això el parlant
no ho fa, quan, si se serveix del
desdoblament, seria d’obligat
compliment fer-ho. I llavors hau-
ria de dir: “els ciutadans i les ciu-
tadanes som cridats i cridades
a les urnes el 9-N”.Des de l’aca-
dèmia, l’autoritat, Carme
Junyent, ja ha alertat. És trist es-
coltar dirigents polítics que se
serveixen de desdoblaments
d’aquest tipus i ningú no els as-
sessora.Deu ser més interessant
d’escollir corbata. Qüestió
d’imatge. La llengua també n’és.
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