
Excel·len(ssim Senyor Jaume Asens i Llodrà 
President del Grup d’Unides Podem al Congrés de Diputats 

Carrera de S. Jerónimo, s/n  
28071 Madrid

Excel·len(ssim Senyor Jaume Asens i Llodrà, 

Així com passa en la immensa majoria de llengües del món, el català gaudeix d’una diversitat de parlars 
diferents que l’enriqueix i el fa encara més fort. Aquesta diversitat dialectal, però, no hauria de servir en 
cap cas de pretext per qüesTonar la unitat de la llengua catalana. De fet, el català és, lingüísTcament, 
una de les llengües més unitàries del seu entorn, especialment si es compara amb d’altres, com ara 
l’alemany, l’italià, el portuguès o el mateix castellà. Aquesta unitat lingüísTca no s’hauria de veure 
qüesTonada, tampoc, per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com 
ara alguerés, valencià, mallorquí, andorrà o fraga(. Aquestes denominacions alternaTves es refereixen a 
la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus. 

La setmana passada, l’actual Ministre de Cultura i Esports del Govern espanyol, l’Excel·len(ssim Senyor 
José Manuel Rodríguez Uribes, manifestava a Twi$er el següent: “Europa habla alemán, francés, 
italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua 
común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su 
diversidad cultural y lingüísDca. España, también.”. Diverses personalitats i organitzacions, entre les 
quals la nostra, vam qüesTonar públicament que el govern espanyol promogui la fragmentació de la 
llengua, tractant català i valencià com dos idiomes diferents. L’endemà de la polèmica, el Ministre va 
reblar el clau, en expressar, a través de la mateixa xarxa social, “Cada día estoy más convencido de la 
importancia del Derecho (democráDco, claro) no solo para organizar la convivencia en paz y en libertad, 
sino para que todo el mundo enDenda su dimensión performaDva y normaDva. El Derecho puede decidir 
que “algo que no ha sido, sea”. Puede decidir, por ejemplo, que alguien que no ha nacido en España sea 
español, que la unión de dos hombres es matrimonio o que la lengua que hablan los valencianos se llama 
valenciano (art. 6 del Estatuto). A los esencialistas esto no les gusta, pero así es. Afortunadamente.”.  

Els intents de fragmentació del català que el govern espanyol pracTca des de fa dècades són del tot 
inacceptables. Nogensmenys, considerem que la provocació gratuïta del Ministre de Cultura i Esports ha 
traspassat tots els límits del que es pot considerable tolerable, especialment tenint en compte que es 
tracta del Ttular del ministeri que hauria de vetllar per la protecció, promoció i difusió de la llengua 
catalana a tot l’estat espanyol. Per aquest moTu, sol·licitem al vostre grup políTc de demanar-ne 
formalment la revocació immediata i instem tots els diputats i senadors catalanistes a comprometre’s a 
no col·laborar amb cap iniciaTva de l’actual execuTu espanyol fins a obtenir la recTficació i el compromís 
públics d’aturar a tots els ministeris l’actual políTca acien(fica de fragmentació de la nostra llengua, per 
exemple en els webs o aplicacions electròniques dels serveis públics de l’estat, on el 44,33% –gairebé la 
meitat– que tenen algun conTngut en la nostra llengua –una clara minoria– separen entre català i 
valencià.  

Agrairem que ens pugueu donar resposta a les nostres peTcions amb la màxima celeritat, sabent que 
som a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  

Tot esperant de poder-ho fer personalment tan aviat com les indicacions sanitàries ho permeTn, rebeu 
una afectuosa salutació.  

Òscar Escuder 

President de la Plataforma per la Llengua  



Excel·len(ssima Senyora Laura Borràs i Castanyer 
Portaveu de Junts per Catalunya al Congrés de Diputats 

Junts per Catalunya 

Excel·len(ssima Senyora Laura Borràs i Castanyer, 

Així com passa en la immensa majoria de llengües del món, el català gaudeix d’una diversitat de parlars 
diferents que l’enriqueix i el fa encara més fort. Aquesta diversitat dialectal, però, no hauria de servir en 
cap cas de pretext per qüesLonar la unitat de la llengua catalana. De fet, el català és, lingüísLcament, 
una de les llengües més unitàries del seu entorn, especialment si es compara amb d’altres, com ara 
l’alemany, l’italià, el portuguès o el mateix castellà. Aquesta unitat lingüísLca no s’hauria de veure 
qüesLonada, tampoc, per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com 
ara alguerés, valencià, mallorquí, andorrà o fraga(. Aquestes denominacions alternaLves es refereixen a 
la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus. 

La setmana passada, l’actual Ministre de Cultura i Esports del Govern espanyol, l’Excel·len(ssim Senyor 
José Manuel Rodríguez Uribes, manifestava a Twi$er el següent: “Europa habla alemán, francés, 
italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua 
común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su 
diversidad cultural y lingüísDca. España, también.”. Diverses personalitats i organitzacions, entre les 
quals la nostra, vam qüesLonar públicament que el govern espanyol promogui la fragmentació de la 
llengua, tractant català i valencià com dos idiomes diferents. L’endemà de la polèmica, el Ministre va 
reblar el clau, en expressar, a través de la mateixa xarxa social, “Cada día estoy más convencido de la 
importancia del Derecho (democráDco, claro) no solo para organizar la convivencia en paz y en libertad, 
sino para que todo el mundo enDenda su dimensión performaDva y normaDva. El Derecho puede decidir 
que “algo que no ha sido, sea”. Puede decidir, por ejemplo, que alguien que no ha nacido en España sea 
español, que la unión de dos hombres es matrimonio o que la lengua que hablan los valencianos se llama 
valenciano (art. 6 del Estatuto). A los esencialistas esto no les gusta, pero así es. Afortunadamente.”.  

Els intents de fragmentació del català que el govern espanyol pracLca des de fa dècades són del tot 
inacceptables. Nogensmenys, considerem que la provocació gratuïta del Ministre de Cultura i Esports ha 
traspassat tots els límits del que es pot considerable tolerable, especialment tenint en compte que es 
tracta del Ltular del ministeri que hauria de vetllar per la protecció, promoció i difusió de la llengua 
catalana a tot l’estat espanyol. Per aquest moLu, sol·licitem al vostre grup políLc de demanar-ne 
formalment la revocació immediata i instem tots els diputats i senadors catalanistes a comprometre’s a 
no col·laborar amb cap iniciaLva de l’actual execuLu espanyol fins a obtenir la recLficació i el compromís 
públics d’aturar a tots els ministeris l’actual políLca acien(fica de fragmentació de la nostra llengua, per 
exemple en els webs o aplicacions electròniques dels serveis públics de l’estat, on el 44,33% –gairebé la 
meitat– que tenen algun conLngut en la nostra llengua –una clara minoria– separen entre català i 
valencià.  

Agrairem que ens pugueu donar resposta a les nostres peLcions amb la màxima celeritat, sabent que 
som a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  

Tot esperant de poder-ho fer personalment tan aviat com les indicacions sanitàries ho permeLn, rebeu 
una afectuosa salutació.  

Òscar Escuder 

President de la Plataforma per la Llengua  



Excel·len(ssim Senyor Joan Baldoví i Roda 
Portaveu de Compromís al Congrés de Diputats 

Compromís 
Plaça del Pilar 1  

46001 - València

Excel·len(ssim Senyor Joan Baldoví i Roda, 

Així com passa en la immensa majoria de llengües del món, el català gaudeix d’una diversitat de parlars 
diferents que l’enriqueix i el fa encara més fort. Aquesta diversitat dialectal, però, no hauria de servir en 
cap cas de pretext per qüesTonar la unitat de la llengua catalana. De fet, el català és, lingüísTcament, 
una de les llengües més unitàries del seu entorn, especialment si es compara amb d’altres, com ara 
l’alemany, l’italià, el portuguès o el mateix castellà. Aquesta unitat lingüísTca no s’hauria de veure 
qüesTonada, tampoc, per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com 
ara alguerés, valencià, mallorquí, andorrà o fraga(. Aquestes denominacions alternaTves es refereixen a 
la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus. 

La setmana passada, l’actual Ministre de Cultura i Esports del Govern espanyol, l’Excel·len(ssim Senyor 
José Manuel Rodríguez Uribes, manifestava a Twi$er el següent: “Europa habla alemán, francés, 
italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua 
común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su 
diversidad cultural y lingüísDca. España, también.”. Diverses personalitats i organitzacions, entre les 
quals la nostra, vam qüesTonar públicament que el govern espanyol promogui la fragmentació de la 
llengua, tractant català i valencià com dos idiomes diferents. L’endemà de la polèmica, el Ministre va 
reblar el clau, en expressar, a través de la mateixa xarxa social, “Cada día estoy más convencido de la 
importancia del Derecho (democráDco, claro) no solo para organizar la convivencia en paz y en libertad, 
sino para que todo el mundo enDenda su dimensión performaDva y normaDva. El Derecho puede decidir 
que “algo que no ha sido, sea”. Puede decidir, por ejemplo, que alguien que no ha nacido en España sea 
español, que la unión de dos hombres es matrimonio o que la lengua que hablan los valencianos se llama 
valenciano (art. 6 del Estatuto). A los esencialistas esto no les gusta, pero así es. Afortunadamente.”.  

Els intents de fragmentació del català que el govern espanyol pracTca des de fa dècades són del tot 
inacceptables. Nogensmenys, considerem que la provocació gratuïta del Ministre de Cultura i Esports ha 
traspassat tots els límits del que es pot considerable tolerable, especialment tenint en compte que es 
tracta del Ttular del ministeri que hauria de vetllar per la protecció, promoció i difusió de la llengua 
catalana a tot l’estat espanyol. Per aquest moTu, sol·licitem al vostre grup políTc de demanar-ne 
formalment la revocació immediata i instem tots els diputats i senadors catalanistes a comprometre’s a 
no col·laborar amb cap iniciaTva de l’actual execuTu espanyol fins a obtenir la recTficació i el compromís 
públics d’aturar a tots els ministeris l’actual políTca acien(fica de fragmentació de la nostra llengua, per 
exemple en els webs o aplicacions electròniques dels serveis públics de l’estat, on el 44,33% –gairebé la 
meitat– que tenen algun conTngut en la nostra llengua –una clara minoria– separen entre català i 
valencià.  

Agrairem que ens pugueu donar resposta a les nostres peTcions amb la màxima celeritat, sabent que 
som a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  

Tot esperant de poder-ho fer personalment tan aviat com les indicacions sanitàries ho permeTn, rebeu 
una afectuosa salutació.  

Òscar Escuder 

President de la Plataforma per la Llengua  



Senyora Mireia Vehí i Cantenys 
Portaveu de la Candidatura d’Unitat Popular al Congrés de Diputats 

Candidatura d’Unitat Popular 
Carrer Casp 180  

08013 - Barcelona

Senyora Mireia Vehí i Cantenys, 

Així com passa en la immensa majoria de llengües del món, el català gaudeix d’una diversitat de parlars 
diferents que l’enriqueix i el fa encara més fort. Aquesta diversitat dialectal, però, no hauria de servir en 
cap cas de pretext per qüesOonar la unitat de la llengua catalana. De fet, el català és, lingüísOcament, 
una de les llengües més unitàries del seu entorn, especialment si es compara amb d’altres, com ara 
l’alemany, l’italià, el portuguès o el mateix castellà. Aquesta unitat lingüísOca no s’hauria de veure 
qüesOonada, tampoc, per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com 
ara alguerés, valencià, mallorquí, andorrà o fragaR. Aquestes denominacions alternaOves es refereixen a 
la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus. 

La setmana passada, l’actual Ministre de Cultura i Esports del Govern espanyol, l’Excel·lenRssim Senyor 
José Manuel Rodríguez Uribes, manifestava a Twi$er el següent: “Europa habla alemán, francés, 
italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua 
común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su 
diversidad cultural y lingüísDca. España, también.”. Diverses personalitats i organitzacions, entre les 
quals la nostra, vam qüesOonar públicament que el govern espanyol promogui la fragmentació de la 
llengua, tractant català i valencià com dos idiomes diferents. L’endemà de la polèmica, el Ministre va 
reblar el clau, en expressar, a través de la mateixa xarxa social, “Cada día estoy más convencido de la 
importancia del Derecho (democráDco, claro) no solo para organizar la convivencia en paz y en libertad, 
sino para que todo el mundo enDenda su dimensión performaDva y normaDva. El Derecho puede decidir 
que “algo que no ha sido, sea”. Puede decidir, por ejemplo, que alguien que no ha nacido en España sea 
español, que la unión de dos hombres es matrimonio o que la lengua que hablan los valencianos se llama 
valenciano (art. 6 del Estatuto). A los esencialistas esto no les gusta, pero así es. Afortunadamente.”.  

Els intents de fragmentació del català que el govern espanyol pracOca des de fa dècades són del tot 
inacceptables. Nogensmenys, considerem que la provocació gratuïta del Ministre de Cultura i Esports ha 
traspassat tots els límits del que es pot considerable tolerable, especialment tenint en compte que es 
tracta del Otular del ministeri que hauria de vetllar per la protecció, promoció i difusió de la llengua 
catalana a tot l’estat espanyol. Per aquest moOu, sol·licitem al vostre grup políOc de demanar-ne 
formalment la revocació immediata i instem tots els diputats i senadors catalanistes a comprometre’s a 
no col·laborar amb cap iniciaOva de l’actual execuOu espanyol fins a obtenir la recOficació i el compromís 
públics d’aturar a tots els ministeris l’actual políOca acienRfica de fragmentació de la nostra llengua, per 
exemple en els webs o aplicacions electròniques dels serveis públics de l’estat, on el 44,33% –gairebé la 
meitat– que tenen algun conOngut en la nostra llengua –una clara minoria– separen entre català i 
valencià.  

Agrairem que ens pugueu donar resposta a les nostres peOcions amb la màxima celeritat, sabent que 
som a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  

Tot esperant de poder-ho fer personalment tan aviat com les indicacions sanitàries ho permeOn, rebeu 
una afectuosa salutació.  

Òscar Escuder 

President de la Plataforma per la Llengua  



Excel·len(ssim Senyor Ferran Bel i Accensi 
Portaveu del Par:t Demòcrata al Congrés de Diputats 

Par:t Demòcrata Europeu Català 
Carrer Calàbria 169  

08015 - Barcelona

Excel·len(ssim Senyor Ferran Bel i Accensi, 

Així com passa en la immensa majoria de llengües del món, el català gaudeix d’una diversitat de parlars 
diferents que l’enriqueix i el fa encara més fort. Aquesta diversitat dialectal, però, no hauria de servir en 
cap cas de pretext per qües:onar la unitat de la llengua catalana. De fet, el català és, lingüís:cament, 
una de les llengües més unitàries del seu entorn, especialment si es compara amb d’altres, com ara 
l’alemany, l’italià, el portuguès o el mateix castellà. Aquesta unitat lingüís:ca no s’hauria de veure 
qües:onada, tampoc, per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com 
ara alguerés, valencià, mallorquí, andorrà o fraga(. Aquestes denominacions alterna:ves es refereixen a 
la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus. 

La setmana passada, l’actual Ministre de Cultura i Esports del Govern espanyol, l’Excel·len(ssim Senyor 
José Manuel Rodríguez Uribes, manifestava a Twi$er el següent: “Europa habla alemán, francés, 
italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua 
común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su 
diversidad cultural y lingüísDca. España, también.”. Diverses personalitats i organitzacions, entre les 
quals la nostra, vam qües:onar públicament que el govern espanyol promogui la fragmentació de la 
llengua, tractant català i valencià com dos idiomes diferents. L’endemà de la polèmica, el Ministre va 
reblar el clau, en expressar, a través de la mateixa xarxa social, “Cada día estoy más convencido de la 
importancia del Derecho (democráDco, claro) no solo para organizar la convivencia en paz y en libertad, 
sino para que todo el mundo enDenda su dimensión performaDva y normaDva. El Derecho puede decidir 
que “algo que no ha sido, sea”. Puede decidir, por ejemplo, que alguien que no ha nacido en España sea 
español, que la unión de dos hombres es matrimonio o que la lengua que hablan los valencianos se llama 
valenciano (art. 6 del Estatuto). A los esencialistas esto no les gusta, pero así es. Afortunadamente.”.  

Els intents de fragmentació del català que el govern espanyol prac:ca des de fa dècades són del tot 
inacceptables. Nogensmenys, considerem que la provocació gratuïta del Ministre de Cultura i Esports ha 
traspassat tots els límits del que es pot considerable tolerable, especialment tenint en compte que es 
tracta del :tular del ministeri que hauria de vetllar per la protecció, promoció i difusió de la llengua 
catalana a tot l’estat espanyol. Per aquest mo:u, sol·licitem al vostre grup polí:c de demanar-ne 
formalment la revocació immediata i instem tots els diputats i senadors catalanistes a comprometre’s a 
no col·laborar amb cap inicia:va de l’actual execu:u espanyol fins a obtenir la rec:ficació i el compromís 
públics d’aturar a tots els ministeris l’actual polí:ca acien(fica de fragmentació de la nostra llengua, per 
exemple en els webs o aplicacions electròniques dels serveis públics de l’estat, on el 44,33% –gairebé la 
meitat– que tenen algun con:ngut en la nostra llengua –una clara minoria– separen entre català i 
valencià.  

Agrairem que ens pugueu donar resposta a les nostres pe:cions amb la màxima celeritat, sabent que 
som a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  

Tot esperant de poder-ho fer personalment tan aviat com les indicacions sanitàries ho perme:n, rebeu 
una afectuosa salutació.  

Òscar Escuder 

President de la Plataforma per la Llengua  



Excel·len(ssim Senyor Vicenç Vidal Matas 
Portaveu de Més per Mallorca al Senat 

Més per Mallorca 
Carrer del Conqueridor 1  

07001 - Palma

Excel·len(ssim Senyor Vicenç Vidal Matas, 

Així com passa en la immensa majoria de llengües del món, el català gaudeix d’una diversitat de parlars 
diferents que l’enriqueix i el fa encara més fort. Aquesta diversitat dialectal, però, no hauria de servir en 
cap cas de pretext per qüesOonar la unitat de la llengua catalana. De fet, el català és, lingüísOcament, 
una de les llengües més unitàries del seu entorn, especialment si es compara amb d’altres, com ara 
l’alemany, l’italià, el portuguès o el mateix castellà. Aquesta unitat lingüísOca no s’hauria de veure 
qüesOonada, tampoc, per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com 
ara alguerés, valencià, mallorquí, andorrà o fraga(. Aquestes denominacions alternaOves es refereixen a 
la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus. 

La setmana passada, l’actual Ministre de Cultura i Esports del Govern espanyol, l’Excel·len(ssim Senyor 
José Manuel Rodríguez Uribes, manifestava a Twi$er el següent: “Europa habla alemán, francés, 
italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua 
común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su 
diversidad cultural y lingüísDca. España, también.”. Diverses personalitats i organitzacions, entre les 
quals la nostra, vam qüesOonar públicament que el govern espanyol promogui la fragmentació de la 
llengua, tractant català i valencià com dos idiomes diferents. L’endemà de la polèmica, el Ministre va 
reblar el clau, en expressar, a través de la mateixa xarxa social, “Cada día estoy más convencido de la 
importancia del Derecho (democráDco, claro) no solo para organizar la convivencia en paz y en libertad, 
sino para que todo el mundo enDenda su dimensión performaDva y normaDva. El Derecho puede decidir 
que “algo que no ha sido, sea”. Puede decidir, por ejemplo, que alguien que no ha nacido en España sea 
español, que la unión de dos hombres es matrimonio o que la lengua que hablan los valencianos se llama 
valenciano (art. 6 del Estatuto). A los esencialistas esto no les gusta, pero así es. Afortunadamente.”.  

Els intents de fragmentació del català que el govern espanyol pracOca des de fa dècades són del tot 
inacceptables. Nogensmenys, considerem que la provocació gratuïta del Ministre de Cultura i Esports ha 
traspassat tots els límits del que es pot considerable tolerable, especialment tenint en compte que es 
tracta del Otular del ministeri que hauria de vetllar per la protecció, promoció i difusió de la llengua 
catalana a tot l’estat espanyol. Per aquest moOu, sol·licitem al vostre grup políOc de demanar-ne 
formalment la revocació immediata i instem tots els diputats i senadors catalanistes a comprometre’s a 
no col·laborar amb cap iniciaOva de l’actual execuOu espanyol fins a obtenir la recOficació i el compromís 
públics d’aturar a tots els ministeris l’actual políOca acien(fica de fragmentació de la nostra llengua, per 
exemple en els webs o aplicacions electròniques dels serveis públics de l’estat, on el 44,33% –gairebé la 
meitat– que tenen algun conOngut en la nostra llengua –una clara minoria– separen entre català i 
valencià.  

Agrairem que ens pugueu donar resposta a les nostres peOcions amb la màxima celeritat, sabent que 
som a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  

Tot esperant de poder-ho fer personalment tan aviat com les indicacions sanitàries ho permeOn, rebeu 
una afectuosa salutació.  

Òscar Escuder 

President de la Plataforma per la Llengua  



Excel·len(ssim Senyor Gabriel Rufián i Romero 
Portaveu del Grup Republicà del Congrés de Diputats 

Esquerra Republicana de Catalunya 
Carrer Calàbria 166  

08015 - Barcelona

Excel·len(ssim Senyor Gabriel Rufián i Romero, 

Així com passa en la immensa majoria de llengües del món, el català gaudeix d’una diversitat de parlars 
diferents que l’enriqueix i el fa encara més fort. Aquesta diversitat dialectal, però, no hauria de servir en 
cap cas de pretext per qüesUonar la unitat de la llengua catalana. De fet, el català és, lingüísUcament, 
una de les llengües més unitàries del seu entorn, especialment si es compara amb d’altres, com ara 
l’alemany, l’italià, el portuguès o el mateix castellà. Aquesta unitat lingüísUca no s’hauria de veure 
qüesUonada, tampoc, per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com 
ara alguerés, valencià, mallorquí, andorrà o fraga(. Aquestes denominacions alternaUves es refereixen a 
la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus. 

La setmana passada, l’actual Ministre de Cultura i Esports del Govern espanyol, l’Excel·len(ssim Senyor 
José Manuel Rodríguez Uribes, manifestava a Twi$er el següent: “Europa habla alemán, francés, 
italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua 
común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su 
diversidad cultural y lingüísDca. España, también.”. Diverses personalitats i organitzacions, entre les 
quals la nostra, vam qüesUonar públicament que el govern espanyol promogui la fragmentació de la 
llengua, tractant català i valencià com dos idiomes diferents. L’endemà de la polèmica, el Ministre va 
reblar el clau, en expressar, a través de la mateixa xarxa social, “Cada día estoy más convencido de la 
importancia del Derecho (democráDco, claro) no solo para organizar la convivencia en paz y en libertad, 
sino para que todo el mundo enDenda su dimensión performaDva y normaDva. El Derecho puede decidir 
que “algo que no ha sido, sea”. Puede decidir, por ejemplo, que alguien que no ha nacido en España sea 
español, que la unión de dos hombres es matrimonio o que la lengua que hablan los valencianos se llama 
valenciano (art. 6 del Estatuto). A los esencialistas esto no les gusta, pero así es. Afortunadamente.”.  

Els intents de fragmentació del català que el govern espanyol pracUca des de fa dècades són del tot 
inacceptables. Nogensmenys, considerem que la provocació gratuïta del Ministre de Cultura i Esports ha 
traspassat tots els límits del que es pot considerable tolerable, especialment tenint en compte que es 
tracta del Utular del ministeri que hauria de vetllar per la protecció, promoció i difusió de la llengua 
catalana a tot l’estat espanyol. Per aquest moUu, sol·licitem al vostre grup políUc de demanar-ne 
formalment la revocació immediata i instem tots els diputats i senadors catalanistes a comprometre’s a 
no col·laborar amb cap iniciaUva de l’actual execuUu espanyol fins a obtenir la recUficació i el compromís 
públics d’aturar a tots els ministeris l’actual políUca acien(fica de fragmentació de la nostra llengua, per 
exemple en els webs o aplicacions electròniques dels serveis públics de l’estat, on el 44,33% –gairebé la 
meitat– que tenen algun conUngut en la nostra llengua –una clara minoria– separen entre català i 
valencià.  

Agrairem que ens pugueu donar resposta a les nostres peUcions amb la màxima celeritat, sabent que 
som a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  

Tot esperant de poder-ho fer personalment tan aviat com les indicacions sanitàries ho permeUn, rebeu 
una afectuosa salutació.  

Òscar Escuder 

President de la Plataforma per la Llengua  


