
Català Sempre! 
 
El PP afronta aquesta campanya atacant per terra, mar i aire el procés de recuperació 
lingüística del català. Afirmen que –a Catalunya- el castellà està perseguit, malgrat que 
totes les evidències, i totes les dades, demostren el contrari. De fet, per ells, la veritat no 
importa. Són com els que neguen a Darwin o els que diuen que l’Holocaust no va existir 
mai! 
 
La realitat és, però, que l’ús social de la nostra llengua recula dia a dia i que els 
catalanoparlants cada vegada tenim menys massa crítica enfront de la suma dels que van 
venir fa cinquanta anys, i no fan servir el català, i els que acaben d’arribar i tampoc en 
parlen. 
 
Durant anys, el Govern de la Generalitat, en el seu conjunt, va actuar contra aquest estat 
de coses. Avui, la política lingüística és, però, quelcom sectorial que es deixa en mans 
d’ERC. No impregna tota una política perquè, de fet, el gruix més important del Govern 
creu que tot això és ‘una crosta’. 
 
Lluny de la figura d’en Pujol, que ell mateix normalitzava, tenim un president que aprèn 
la llengua del país, tot just quan ocupa el despatx del Palau de la Generalitat. I això, que 
és una vergonya, els propagandistes oficials ens ho han volgut vendre com quelcom 
exemplar, que animarà a la gent a aprendre l’idioma! Mentida! José Montilla de cap 
manera està dient a la gent que ha d’aprendre català. Don José el que està dient a la gent 
és el següent: no cal que aprenguis català! Fins i tot pots arribar a president de la 
Generalitat sense saber-lo! 
 
A Catalunya, però, quan l’administració no funciona, la gent –encara- es mou. També 
en el tema lingüístic! Així, s’està  escampant com una taca d’oli l’experiència de les 
parelles lingüístiques i, per la xarxa, corre com la pólvora la campanya ‘Catala Sempre’! 
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