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El Congrés a Bosch i Jordà: el català
hi «està prohibit»
Els dos diputats republicans també són expulsats de la tribuna, com Joan Tardà
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=fmvmDWN5K1E&feature=share
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=eJQ0cSwV2EI&feature=share
V?deo: 63880696
El president del Congrés espanyol, el popular Jesús Posada, ha expulsat de la tribuna també el
portaveu d'ERC, Alfred Bosch, després que aquest s'hagi negat a fer la seva intervenció en
castellà com a protesta per l'ofensiva contra la immersió lingüística. Posada ha argumentat que el
reglament del Congrés no permet fer intervencions en cap altra llengua que el castellà, fet que ha
provocat la rèplica de Bosch, que ha recordat que si imposar el català a tota la cambra sembla
"surrealista", també ho és fer-ho amb el castellà a les aules catalanes. Prèviament, Posada ja
havia expulsat Joan Tardà pel mateix motiu.
Els tres diputats republicans han traslladat a la cambra baixa la protesta per la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que estipula que tota l'aula ha de fer classe en
castellà si hi ha un sol alumne que ho sol·licita.
Per aquest motiu han iniciat les seves intervencions llegint un text que recorda que "la majoria
del PP sempre ha sostingut que el que val a Catalunya val a tot Espanya" i "en lògic paral·lelisme i
en justa correspondència entenem que un sol diputat que exigeix en aquesta cambra un canvi de
llengua al català obliga a canviar d'idioma a la cambra sencera, de manera que parlaré en català".
Tan bon punt Bosch ha començat a parlar en català el president del Congrés l'ha interromput per
recordar-li que el reglament de la cambra "s'ha de complir", per demanar-li "amb afecte" que "no
creï un incident" i advertir-lo que si continuava en català li hauria de retirar la paraula".
Un criteri que no ha convençut Bosch, que ha reptat el president del Congrés a explicar en quin
article del Reglament de la cambra sustenta la prohibició de parlar en català. "No em consta, a
vostè li consta?" ha demanat a Posada.
Utilitzar el català "està prohibit pel Reglament"
El president del Congrés ha assegurat que el Reglament estableix que les intervencions s'han
de fer "en castellà" i per tant "el català" es pot utilitzar només com una "cita, salut, o
acomiadament", però no per fer el discurs, perquè "està prohibit pel Reglament". Bosch ha reiterat
que no li consta aquesta prohibició i ha continuat en català, fet que ha provocat que Posada l'hagi
cridat a l'ordre per primera vegada.
"Imagini's què els sembla als alumnes de les aules catalanes"
El portaveu d'ERC ha aprofitat l'ocasió per recordar l'efecte de la sentència del TSJC a Catalunya.
"Si els sembla inadequada aquesta situació imagini's com els semblarà d'inadequada als alumnes
de les aules de les escoles catalanes", ha dit, perquè forçar tota l'aula a utilitzar el castellà per un
sol alumne "també és una situació surrealista".
El diputat d'ERC ha contestat les crítiques que li arribaven des dels escons del PP recordant que
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el seu objectiu no era l'expulsió, sinó "simplement prendre exemple del que diuen els tribunals, que
una sola persona pot canviar l'idioma d'una aula, i aplicar el mateix al Congrés".
Després de continuar parlant català al Congrés, Posada ha cridat a l'ordre per tercera vegada
Bosch i l'ha expulsat de la tribuna. La mesura es farà efectiva previsiblement també amb la
diputada Teresa Jordà, que com els seus companys ha d'intervenir al ple d'aquest dijous.
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