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EL CORRELLENGUA
HOMENATJA OVIDI MONTLLOR

Jana Montllor: “En els
moments que corren l’Ovidi
és més actual que mai”

Carme Junyent i Màrius Serra, grans
triomfadors dels Premis Joan Coromines
Els joves, l’assignatura pendent del gallec
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Els enemics del català,
fora de les institucions
Les darreres eleccions municipals i autonòmiques han representat una bona alenada
d’aire fresc al País Valencià i a les Illes i,
en certa manera, a la Franja. Després
d’anys, sobretot al País Valencià, suportant
els governs corruptes, antidemocràtics i
anticatalans del PP, sembla que les forces
d’esquerres. amb el gran èxit de Compromís al País Valencià, podran redreçar una
situació que ja es feia insostenible.
Al sud, malgrat les dificultats d’entesa de
darrera hora entre el PSPV i Compromís,
esperem que tot acabi bé i que l’oposició
d’esquerres, a part de ser majoria a les
Corts Valencianes i a l’Ajuntament de la
ciutat, pugui nomenar també un president
i un alcalde que puguin tirar endavant
l’anhel de canvi de gran part de la societat
valenciana.
Hi ha moltíssimes coses a canviar. Tant el
PSPV com Compromís ja han declarat que
els prioritats seran el rescat de les persones,
la llei de dependència, el rescabalament a
les víctimes de l’accident del metro de València, la reobertura de RTVV (i que les
emissores del Principat es puguin veure
i escoltar de nou) , la regeneració democràtica, i la reforma del model de finançament. La llengua i la cultura valencianes
són també un dels principals objectius de
les esquerres valencianes. Per començar,

un pacgte per a la cultura i la derogació
del decret de plurilingüisme, que redueix
les hores de català. Serà també molt important l’actuació en matèria urbanística,
sobretot en relació al barri històric del Cabanyal, un dels símbols de les protestes de
la ciutadania contra la política urbanística
del govern de Rita Barberà.
A les Illes estan també d’enhorabona. Els
resultats del 24-M es poden considerar
històrics, ja que, per primera vegada, les
forces d’esquerres sumen majoria absoluta i no tenen cap necessitat de recórrer al
suport de candidatures de centre-dreta. Els
socialistes del PSIB-PSOE, MÉS i Podem
arribaran, sens dubte, a un acord programàtic que farà fora el PP del territori insular. L’ensenyament i la llengua, entre altres,
respiren una mica més tranquils.
Els resultats del 24-M han fet caure els tres
presidents de govern i dirigents del PP que
més han atacat la llengua catalana: José Ramón Bauzá a les Illes, Alberto Fabra al País
Valencià i Luisa Fernanda Rudi a l’Aragó.
Cap d’ells continuarà governant.
Bones notícies i aire fresc per al conjunt
dels Països Catalans.

Jaume Marfany Segalés
Director de l’Escletxa
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Que el partidisme
no ens faci traïdors
Des que es va celebrar la
primera de les consultes
sobre la independència,
el 13 de setembre
de 2009 a Arenys de
Munt, el projecte
independentista no ha
parat de créixer i de
sumar-hi adeptes. No cal
que fem un repàs de com
ha respost la població
catalana a totes les crides
que s’han anat succeint
durant aquests darrers
anys. La gent, la força
de la gent, ha quedat
més que palesa una i
altra vegada. Una gent
que s’ha quedat afònica
de tant cridar unitat i
independència.

Jaume Marfany

Filòleg. Vicepresident de la CAL

Després de la gran V baixa de l’11 de setembre i, sobretot, de la gran demostració
de força i convenciment del 9N, ningú
es podia esperar un escenari com el que
vam haver de viure durant els dos darrers
mesos de l’any passat. Un escenari de pobresa política que, malauradament i malgrat l’acord Mas-Junqueras, sembla continuar a hores d’ara.
L’acord del 14 de gener
L’acord del 14 de gener entre els dos
principals partits polítics sobiranistes va
frenar, momentàniament, la degradació
del clima polític que es vivia a Catalunya
i que semblava empitjorar a mesura que
passaven les setmanes. Els independentistes, durant aquells dos mesos llargs, vam
conviure amb una estranya barreja de sensacions. Els dies anaven passant entre la
nostra perplexitat, decepció, tristesa, indignació, impotència...
Necessitàvem algun tipus d’acord. Era imprescindible perquè la unitat d’acció de
l’independentisme començava a esquerdar-se per diferents bandes. I l’acord va

arribar, encara que acompanyat d’alguns
elements negatius que van afectar directament al procés.
Per començar, teníem al davant allò que
mai havíem volgut: unes eleccions municipals situades al bell mig entre el 9 de
novembre, punt àlgid del procés, i les eleccions plebiscitàries que havien de decidir
el nostre futur polític.
L’acord va significar també la llum verda a l’inici de la campanya electoral.
L’aparell de tots els partits, sense cap mena
d’excepció, va prioritzar per damunt de tot
la victòria en les eleccions del 24 de maig.
El partidisme es va imposar de nou dins la
societat catalana i va tornar a situar-se pel
damunt del procés d’independència.
La confrontació estava servida. No només
de cara a les imminents eleccions locals,
sinó també amb la visió posada en el 27S. Molts analistes ja van saber veure en
aquell acord forçat del 14 de gener el principi d’una llarga confrontació que només
tenia un objectiu: buscar l’hegemonia en
l’espai polític central per tal d’esdevenir el
partit destinat a actuar d’eix vertebrador
de la política catalana en els propers anys.
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Això significava que el caràcter plebiscitari
de les eleccions del 27-S quedava en segon
terme.
Encara podíem afegir un tercer element
pertorbador del procés: l’acord va ser
només entre dos. Aquest fet excloent va
motivar que la resta de partits sobiranistes
se’n sentissin exclosos i alguns especialment deixats de banda. La primera gran
conseqüència va ser que aquestes tensions
es van transmetre a la Taula de forces polítiques i socials per l’Estat propi i van afectar de manera molt clara i negativa a la
feina unitària que aquesta Taula havia fet
fins aquell moment.
Les noves regles de joc semblaven està ja
decidides: eleccions a la tardor, en comptes de a la primavera, i eleccions partidistes en comptes de candidatures de país.
Els partits i la societat civil
El moviment protagonitzat fins aquell
moment per la societat civil, quedava
fora de joc o almenys clarament reduït i
subordinat als interessos de partit. Aquest
escenari no feia res més que evidenciar
que l’ANC, després del 9N, havia comès
algun error que calia assumir. Necessitàvem, doncs, una bona dosi de reflexió,
d’autocrítica perquè, si volíem aconseguir
l’objectiu, era i és del tot imprescindible
tornar a tenir el lideratge del procés, un lideratge que mai hauríem hagut de perdre.
Aquests anys de treball dins de l’ANC i,
sobretot, a la comissió d’incidència política i com a membre representant de
l’Assemblea a la Taula de forces polítiques
i socials per l’Estat propi, han estat una
gran experiència política i m’han servit
per viure directament les relacions entre
els diferents partits favorables al procés
pel dret a decidir. La constatació a la qual
he arribat és molt senzilla i no és altra que
la unitat d’acció entre els diferents partits
és d’una dificultat tan gran que la fa pràcticament impossible. Hi ha una tendència
natural a la malfiança i aquesta no fa més
que créixer i augmentar quan la perspectiva d’eleccions es troba a l’horitzó.
En vam ser ben i tristament conscients
després del gran èxit del 9N. Quan tothom
esperava que els partits, mitjançant les
eleccions plebiscitàries, acabessin la feina començada i emprenguessin amb
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determinació el camí de la independència, vam assistir a un retorn inesperat a
l’autonomisme en el món de la política.
El procés, ens agradi o no, estava i està
en un punt pitjor d’on es trobava després
del 9N. Hi ha més divisió entre els partits i les organitzacions de la societat civil
hem passat per uns mesos en què estàvem
descol·locades, perquè havíem perdut el
comandament efectiu del procés i perquè les energies generades arran del 9N
s’havien convertit en desencís i preocupació.
El procés, però, és obert i viu. El procés,
malgrat tot, és imparable. Cal, doncs generar noves propostes que permetin reprendre el camí superant el pitjor dels
esculls: la divisió interna entre dos dels
tres puntals del procés, els partits polítics
i la societat civil. L’ANC no pot seguir
cap altra estratègia que la de sempre: per
aconseguir la majoria social inqüestionable cal que hi hagi la màxima unitat social
i política que la promogui. Només amb
l’expressió democràtica d’aquesta majoria
social es podrà aconseguir el reconeixement internacional indispensable per a la
constitució del nou Estat independent.
Les eleccions municipals
La primera gran dificultat era fer front a
les eleccions municipals del 24-M. Calia
que aquestes eleccions locals no fossin cap
mena de parèntesi dins del procés, sinó
ben bé al contrari, que fossin un pas més
que ens empenyés directament i amb seguretat cap a les definitives del 27-S. Les
eleccions municipals havien d’esdevenir

claus en el conjunt del procés.
D’aquí va sorgir la campanya “Els ajuntaments per la independència” que partia
de la base que els ajuntaments eren i són
cabdals en aquest procés d’emancipació
nacional. Són el primer graó de les nostres
institucions i la representació més autèntica, a escala local, de la voluntat popular. Són els que poden recollir i expressar
millor els anhels de benestar, de llibertat,
de democràcia i de justícia social dels ciutadans que representen.
El paper nacional que històricament ha
tingut el municipalisme ha estat important i moltes vegades decisiu. Hi ha hagut
moments històrics en què els ajuntaments
han esdevingut claus en la definició del
futur de Catalunya. Així va ser amb la
Mancomunitat i amb la llei que la va fer
possible. Així va ser el 14 d’abril de 1931,
quan unes eleccions municipals van comportar el final de la monarquia i van permetre que en Francesc Macià proclamés
la República catalana des del balcó de la
Generalitat.
Darrerament hem tingut una bona mostra de la gran importància dels municipis
en el futur nacional i social. Va ser el 4
d’octubre de l’any passat, al Palau de la
Generalitat, quan gairebé la totalitat dels
alcaldes i alcaldesses del nostre país van fer
una gran demostració de força i unitat entorn de la consulta del 9N.
Els resultats municipals
Després del 24-M, malgrat que el camí
a recórrer encara és molt, crec que ens
hem de felicitar pels resultats obtinguts
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es veu, en el si d’algunes formacions com
Podemos, ICV, Procés Constituent (Teresa Forcades ja es postula per encapçalar la
candidatura) i altres sectors afins, ja se’ls
posen els ulls com a taronges quan pensen
en la marca “Catalunya en comú”.
Caldrà recordar una vegada més que només hi ha una possibilitat real de canvi,
d’un canvi autènticament revolucionari
que és la porta d’entrada a tots els altres
canvis possibles. La millora social i democràtica passa indiscutiblement per la independència i per l’obertura d’un nou procés
constituent.
L’autèntica batalla

en les municipals. Amb petites llacunes
(o grans, depenent de com t’ho miris)
l’independentisme va sortir reforçat de les
eleccions.
En números rodons, respecte a les anteriors
eleccions del 2011, l’independentisme
va guanyar 272.304 vots. L’unionisme
(incloent-hi PSC que no ho és del tot) va
perdre 122.880 vots. La diferència, en positiu, és de pràcticament 400.000 vots més
favorables a la independència.
El 2001, els partits independentistes van
obtenir un total de 5332 regidors mentre
que el 2015 n’han estat 6.090. Una diferència en positiu de 758 regidors més.
En canvi, els unionistes, el 2011 van obtenir
2.543 regidors. Enguany 1.670. La diferència en negatiu és de 873 regidors menys.
L’independentisme va obtenir el 45% dels
vots i el 64% dels regidors. L’unionisme el
31% dels vots i un 17% dels regidors.
Molt important ,també, com els resultats
es traslladen a les diputacions provincials. El bloc independentista guanya a
l’unionista en les quatre diputacions: Barcelona, 27 a 16. Girona, 23 a 3. Lleida, 18
a 6 i Tarragona, 19 a 8.
El 25 de maig, doncs, calia començar la
campanya que ens ha de permetre guanyar les plebiscitàries del 27-S. El primer
que calia demanar als partits és que fossin
fidels als compromisos que durant aquells
dies van signar dins de la campanya dels

Ajuntaments per la independència. Era i
és el moment de demostrar que, més enllà
de partidismes estèrils, hi ha un compromís real amb el procés i amb el país.
A partir del mateix 25 de maig, caldria
haver aparcat els interessos de partit i treballar per aconseguir la unitat d’acció necessària, la unitat d’acció imprescindible
de cara al 27-S. Caldria recordar que les
properes eleccions les volem i han de ser
plebiscitàries. L’important del 27-S no és
quin partit en sortirà guanyador, sinó si
l’independentisme aconseguirà una majoria social inqüestionable que ens permeti
encarar el procés constituent que ens ha de
dur a la proclamació de la nova República
catalana independent.
Diuen que els homes no podem fer dues
coses alhora i crec que els partits polítics
deuen ser bàsicament masculins perquè els
passa una cosa similar. Davant de dos objectius només són capaços de treballar per
un de sol i, per tant, es dediquen a prioritzar. Així, durant aquestes darreres setmanes, s’han dedicat a les seva gran prioritat:
guanyar les municipals.
Després dels resultats obtinguts i encara
amb la ressaca del 24 al damunt, alguns
poden caure en fàcils temptacions. Molts
pensant que poden tornar a dividir el país
en l’eix dreta-esquerra, creient que tenen
la victòria al seu abast. Altres, reinventant
per al 27-S la fórmula barcelonina. Pel que

Quan llegiu aquestes ratlles ja s’haurà produït la constitució dels nous ajuntaments
catalans resultat de les eleccions del 24-M
i dels pactes posteriors. Potser ja haurem
tingut temps per comprovar quins municipis i quines candidatures han estat fidels
als compromisos signats en la campanya
“Els ajuntaments per la independència”.
Quines candidatures els van signar ben
conscients del compromís que contreien
amb els seus electors i amb el país, i quines simplement ho van fer per guardar les
aparences.
Ben aviat podrem veure si els diferents
partits o coalicions estan disposats a fer del
27-S un autèntic plebiscit per decidir la
independència d’aquest país. O si haurem
d’assistir a la clàssica batalla electoral en
què cada força política vol ser-ne la guanyadora per aplicar ( o no...) el seu programa electoral.
L’autèntica batalla d’aquests propers mesos
es dirimirà entre el partidisme i el país.
Entre la unitat d’acció i la generositat davant el gran repte de la independència i
l’egoisme egocèntric dels que només pensen a ser ells els guanyadors.
Si no som capaços de treballar junts,
d’oblidar ni que sigui per uns mesos les diferències ideològiques i els greuges particulars, si no podem assolir una ferma unitat
d’acció de cara a l’objectiu comú, potser
haurem de reconèixer que encara no estem
preparats per la independència.
I no serà per culpa nostra, perquè des de la
societat civil hem demostrat pel dret i pel
revés que sí que n’estem de preparats, per a
la independència.
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Que el partidisme no ens faci traïdors
Fa ja molts anys, el gran patriota Jordi Carbonell va pronunciar una frase que, malauradament, va resultar profètica: “Que la
prudència no ens faci traïdors”.
Fa uns mesos, el periodista Jordi Grau,
manllevant la frase d’en Jordi Carbonell, va
crear-ne una de nova: “Que el partidisme
no ens faci traïdors”
Crec que d’aquí al 27-S encara han de
passar moltes coses al país, i espero que la
majoria siguin bones. El que ja fa temps
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que em neguiteja és l’actuació que, a partir d’ara, tindran les forces partidàries de la
independència. De quina manera pensen
contrarestar qualsevol maniobra política,
interior o exterior, i guanyar de manera
clara i inqüestionable les eleccions del 27S. Em preocupa, per damunt de tot, el que
serem capaços de fer nosaltres. Un nosaltres
ampli que inclou la societat civil, les forces
polítiques i les institucions.
Des d’ara mateix ens hem de posar a bastir
una unitat d’acció sense fissures amb el convenciment que no hi ha un altre camí pos-

sible si és que realment volem un nou Estat
independent que ens permeti construir un
nou país.
Perquè, siguem-ne ben conscients, només la
unitat d’acció, àmplia i transversal, farà que
aconseguim el nostre objectiu. Només la
força de la gent farà que les eleccions del 27
de setembre esdevinguin realment un plebiscit per la independència i obrin el pas al
procés constituent de la República catalana.
Espero, doncs, que el vaticini d’en Jordi
Grau no s’acompleixi, i que el partidisme
no ens faci traïdors.
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Carme Junyent i Màrius Serra,
principals guardonats dels Premis
Joan Coromines
La catorzena edició
dels Premis Joan
Coromines, que van
tenir lloc el passat
16 de maig al Casal
d’Olesa de Montserrat,
va reunir prop de
dues-centes persones
que van poder gaudir
de la jornada que la
CAL organitza pels
volts de Sant Jordi per
homenatjar persones
i col·lectius que s’han
significat per la seva
defensa de la llengua
i la cultura catalanes.

Xavi Tedó

En un acte conduït pel periodista Albert
Galceran, la primera premiada en pujar a
l’escenari va ser la lingüista Carme Junyent,
que va rebre el reconeixement al seu dilatat
compromís per la llengua i per la seva perseverança a l’hora de defensar unes polítiques
lingüístiques per al país. Junyent es va mostrar molt emocionada i va agrair a la CAL
“la feina que fa” que li ha permès, entre
d’altres coses, “recórrer bon part del país seguint el Correllengua”. La també filòloga de
la UB, especialitzada en l’àmbit de les llengües amenaçades, l’antropologia lingüística
i les llengües de la immigració a Catalunya,
va remarcar que “és un honor compartir el
premi amb personalitats com Màrius Serra”. La companyia Dagoll Dagom va ser
la segona en rebre el premi Joan Coromines per l’àmplia experiència d’apropar a la
ciutadania les seves creacions artístiques en
la nostra llengua, tant en l’àmbit del teatre
com en el de la televisió. El seu director,
Joan Lluís Bozzo, va dedicar el guardó a
l’esceonògraf olesà Pere Francesc, que va fer
possible que la primera obra de la companyia, “No hablaré en clase”, es pugués assajar
precisament al Casal d’Olesa. “Una figura
dedicada en cos i ànima a la seva feina” va
anotar Bozzo, enmig d’una gran ovació del
públic assistent. El plat fort de la jornada va
arribar amb la intervenció de Màrius Serra,
premiat per la intensa activitat creativa en
pro de la llengua catalana, que evidencia el
seu gran compromís per fer del català una
eina d’ús lúdic i social. Serra va fer un discurs impecable en què no va passar per alt
l’actualitat política. Davant la prohibició de
la Junta Electoral Centrar a penjar estelades
als equipaments públics per no interferir en
les eleccions municipals, el traductor va manifestar la seva alegria per veure una estelada
immensa amb el mapa dels Països Catalans
a l’escenari: “Fa molt de goig l’estelada que
porta el mapa del meu país, on dius bon dia
i et responen bon dia i on fins i tot hi ha

Esparreguera” va anotar irònicament fent
al·lusió a la rivalitat entre aquesta localitat i
Olesa. Dit això, el membre de l’IEC va desitjar que aviat “no veiem aquesta bandera de
combat per veure només la bandera nacional
perquè si no hi és l’estelada voldrà dir que
tampoc hi ha la bandera espanyola”. Serra
va dedicar el premi als qui de manera anónima lluiten per normalitzar el català: “Li
dedico al president de l’entitat,en Mingo, i
a tots els “Mingos” que tenim en aquest país
que són la verdadera societat civil catalana i
no els farsants que han usurpat el nom perquè ells són els que han preservat la nostra
llengua i cultura”. El ministre de Cultura,
José Ignacio Wert, tampoc es va escapar de
les crítiques de Serra, que es va servir de la
resposta que va donar un dramaturg a un
crític de teatre que l’havia deixat per terra
per mostrar el seu menyspreu cap al polític
conservador: “En aquests moments sóc a la
cambra més petita de casa meva amb la llei
al davant, que d’aquí una estona tindré al
darrera”.
La Franja, present
El Moviment Franjolí per la Llengua va ser
l’entitat premiada dels Països Catalans pel
treball continuat de reclamar un estatus
digne per la llengua pròpia de la Franja i
d’implementar polítiques que duguin a
la seva plena normalització. Aquest moviment, que aplega associacions culturals
històriques com l’Institut d’Estudis del
Baix Cinca, l’Associació Cultural del Matarranya i el Centre d’Estudis Ribagorçans)
va elaborar un manifest a principis d’any
on es reclama que l’Aragó reconegui la
llengua catalana i aragonesa a la seva legislació, que promogui mesures per conservar-les o que s’introdueixi de manera activa
el seu ensenyament a les escoles. Els representants d’aquesta plataforma van subratllar que “aquesta distinció ens encoratja a
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seguir treballant, sent molt realistes amb la
delicada situació del català a les comarques
sota administració aragonesa, però alhora
amb un rebrot d’il·lusió i d’esperança”.
Els promotors del moviment van dedicar
el reconeixement “a les persones i entitats
de la Franja que porten moltes dècades
lluitant pel català, sovint sota circumstàncies força adverses, alguns gairebé des de
l’anonimat”. En la seva intervenció també
van fer una defensa aferrissada de la unitat
de la llengua: “Tenim molt clar que, front
als continus atacs que busquen la fragmentació del català, a la Franja només ens en
sortirem des de la unitat d’acció, perquè
creiem que la dignificació d’una llengua
passa pel propi reconeixement de la comunitat cultural a la què pertany, aquells
Països Catalans que esmentava Joan Fuster i nosaltres, des de la nostra migradesa, diem ben alt que la nostra llengua es
parla de Salses a Guardamar i de Fraga a
Maó i l’Alguer, ja n’hi ha prou de seces-

sionisme lingüístic i de confusió interessada”. Els amfitrions de la vetllada van ser el
darrers en ser premiats. El Casal d’Olesa
va rebre el guardó en reconeixement a la
seva tasca en la difusió de la llengua i la
cultura catalanes du-rant més de noranta anys. Els orígens d’aquest casal arrenquen l’any 1924, quan la Parròquia Santa Maria d’Olesa de Montserrat va crear
el Casal Catequístic per oferir als infants
de l’època un lloc d’esplai i de formació
cristiana. Amb el pas del temps, el Casal
d’Olesa ha acollit el naixament d’entitats
com l’Olesa Sardanista, l’Esbart Olesà, el
Club Bàsquet Olesa o el Futbol Sala Olesa. Actualment, l’entitat acull un grup de
persones i d’entitats que treballen des del
voluntariat, sense ànim de lucre i sense cap
identificació política. En aquests noranta
anys, el Casal ha volgut oferir als infants,
joves i adults olesans, un espai de trobada,
de relació personal, obert a tothom, solidari, participatiu, democràtic, integrador de

les noves realitats, cultural, formatiu, crític
i amb voluntat de transformació de la realitat, pacifista, cristià, ecumènic, ecologista
i sempre tenint com a base la llengua i la
cultura catalanes.L’esdeveniment també
va comptar amb la presència d’Albert Codinas, president de la Fundació Institut
Nova Història, que va fer la conferència
“La llengua catalana, històries de distorsió
i manipulació”. Més enllà dels parlaments,
els Premis Joan Coromines van servir, com
és habitual, per escollir l’obra guanyadora
del Concurs de Cartells del Correllengua
2015 i per presentar el Manifest del Correllengua 2015, redactat pel prestigiós
sociòleg Salvador Cardús.El grup de música tradicional Ballaveu es va encarregar
de cloure una vetllada, que va comptar
amb la col·laboració de la Generalitat,
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la
Comunitat Minera Olesana, i amb el suport de La Bústia, el Periòdic 08640, el
Montserratí i Olesa Ràdio.
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Projectes Xerrem i Junts

Començar, paraula clau del projecte Junts
Millorar, paraula clau del projecte Xerrem
Aquest article pretén mostrar quines són les principals vies de creixement dels projectes
Junts i Xerrem de la CAL, després d’aquests primers anys d’implantació, atès que els seus
objectius —iniciació a la llengua catalana oral, constitució d’entorns de relació social i
introducció en la cultura i usos de Catalunya— poden ser assolits en àmbits diversos i
respondre a necessitats vàries.
Jordi Esteban

Coordinador del projecte Junts

Començar junts a parlar
El projecte Junts, en la pràctica, ha resultat ser una proposta idònia per promoure el català entre persones per a les quals els verbs
començar, arrelar, introduir-se i accedir són formulats en futur
pròxim i indispensable. Persones per a les quals, atesa la vinculació incipient que tenen amb l’entorn, la fragilitat dels béns i dels
recursos de què disposen o la variabilitat de les condicions en què
viuen, el coneixement inicial de la llengua catalana és, sens dubte,
un element essencial d’inclusió i d’oportunitats; d’inclusió al país i
la gent, i d’oportunitats d’accés laboral i de compartició veïnal. Per
al projecte Junts, començar constitueix, doncs, tant l’objectiu lingüístic dels que condueixen els grups com la força que mou els que
hi assisteixen: oferim començar a compartir una mateixa llengua,
la pròpia del país, amb voluntat d’impulsar, així, l’obtenció plena
de les altres condicions de ciutadans.
Vet aquí els àmbits i les necessitats més rellevants on el projecte
Junts comença a donar resposta i s’estén.
Necessitat d’obtenir la condició
de ciutadans de ple dret
El projecte Junts escau en entitats i organitzacions que atenen persones nouvingudes i treballen per la regularització jurídica, la competència instrumental bàsica i l’accessibilitat als béns i recursos a
què tot ciutadà té dret. Si bé és cert que la certificació d’assistència
als grups Junts no és vàlida com a document acreditatiu d’un nivell
bàsic de català amb vistes a l’informe positiu d’arrelament —requisit necessari per a l’obtenció de la residència temporal—, no és
menys veritat que la competència bàsica expressiva de què dota el
projecte facilita l’obtenció d’aquest informe pel que fa al català,
gràcies a la conversa preceptiva que es duu a terme per avaluar-la.
Aquestes raons, sumades a la voluntat de conèixer la llengua del

país que els acull, porten moltes persones nouvingudes a participar
dels grups Junts establerts dins les seus d’entitats d’acollida, formació, assessorament o mediació de persones nouvingudes.
El grup gestor dels projectes Junts i Xerrem de la CAL treballa per
a la creació i el manteniment de grups en aquest àmbit social i per
això participa en coordinadores municipals d’entitats d’acollida i
assisteix activament a jornades, esdeveniments, seminaris o taules
vinculades amb la immigració.
Necessitat de formar part de
la comunitat educativa
Moltes escoles de Catalunya tenen alumnes que pertanyen a famílies oriündes de països amb llengües i cultures distants de les nostres, circumstància que molt sovint dificulta la comunicació àgil i
efectiva entre pares i mares i la direcció i el professorat dels centres, una comunicació absolutament necessària per al seguiment
i l’impuls formatiu dels infants. Molt sovint, també, hi ha pares
o mares d’aquests escolars que tenen una vinculació social feble,
molt incipient, i als quals els resulta costós introduir-se en iniciatives que es duguin a terme més enllà de l’entorn físic de l’escola
on han experimentat la primera comunicació efectiva, afectiva i
duradora. Aquestes circumstàncies fan del projecte Junts una eina
idònia per ajudar a la introducció, mitjançant la iniciació al català
parlat, en la comunitat educativa catalana de persones nouvingudes que tenen fills en edat escolar i per als quals han fet i fan
múltiples sacrificis.
Aquesta idoneïtat es fa palesa amb l’augment actual de sol·licituds
de creació de grups Junts per part de direccions d’escola, d’AMPA,
de serveis educatius municipals i fins i tot del Departament
d’Ensenyament, en la secció d’Escola i Família, o de la Direcció
General per a la Immigració.
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Necessitat d’accedir a una feina digna
El coneixement i la capacitat de parlar català comporta, per a les
persones que són en recerca de feina, un augment de les possibilitats de trobar-ne. Una primera condició és la de comprendre
la gent que el parla, requisit indispensable en aquelles feines que
inclouen l’atenció al públic, com ara la restauració, la vigilància,
l’atenció domiciliària, etc. És una condició indispensable, però
insuficient, ja que cal que aquestes persones gaudeixin també de
l’habilitat de parlar i comunicar-se amb competència suficient en
català. El projecte Junts serveix per començar, tant en la comprensió dels interlocutors socials que parlen català com en la capacitat
d’expressar-s’hi acomplint les funcions més bàsiques i usuals de les
converses mitjanament formals.
La CAL es posa en contacte amb entitats, fundacions i organitzacions que tenen per objectiu preparar persones amb risc d’exclusió
social per tal que estiguin en condicions de recerca efectiva de feina.

Millorar xerrant en català
El projecte Xerrem ja porta set anys donant suport a persones que
volen avançar en l’adquisició del català parlat. Ni als voluntaris ni
als aprenents se’ls acaben els temes de conversa sobre la vida quotidiana, tan comuna i tan diferent entre els que conversen. Així,
doncs, aquest xerrem es fa realitat inesgotable setmana rere setmana: la gent que ve al Xerrem no para de parlar...
Les reflexions sobre l’experiència diària, recollides en diverses valoracions del projecte, en porten en l’actualitat a mirar de millorar
alguns aspectes. Concretament, l’equip gestor voldria trobar la manera de temporalitzar l’assistència i d’incrementar la capacitat auto
avaluadora dels xerraires.
Temporalitzar l’assistència
Fins ara, quan un nou xerraire s’incorporava a un grup de conversa
rebia el missatge implícit d’una participació sense limitació temporal: ‘com més vinguis, més aprendràs, perquè hauràs parlat més i

t’hauràs enriquit de més bagatge, correcció i genuïnitat catalanes’.
Tot i que això és ben cert, aquest missatge no inclou la crida a la
reflexió personal sobre els avenços fets o no assolits en un temps
determinat, com la que sorgiria d’aquest altre: ‘vés mirant en què
et convé millorar i esforça’t a superar les mancances, una per una,
per anar avançant; és molt possible que en un parell d’anys notis
una diferència important que avali els esforços fets’. Creiem que
proposar un camí i un calendari per seguir-lo incrementarà el rendiment dels grups.
Incrementar la capacitat auto avaluadora
Els xerraires no solament haurien de tenir prou temes per parlar,
organitzats en preguntes que atenen diferents graus de complexitat. També els convindria saber en què han de millorar i com fer-ho
per aconseguir-ho. Per això s’està preparant un opuscle per lliurar a
cada nou xerraire que inclourà, a més d’una carta de salutació i una
relació de recursos d’aprenentatge, una doble llista de qüestions de
llengua —punts bàsics i aspectes més complexos— sobre les quals
haurà de decidir si les sap usar, si necessita millorar-ne el domini o
si les desconeix. Cada qüestió tindrà una explicació funcional i uns
exemples per veure-la realitzada correctament. Així, el xerraire o la
xerraire que comença, podrà centrar-se en algun d’aquests punts
i amb la col·laboració dels guies, millorar i saber en què millora.
Les implementacions esmentades del projecte Junts i les millores
en avaluació del projecte Xerrem no es poden dur a terme sense
un treball constant i sovint invisible. Des d’aquí fem un a crida a
gent proactiva que vulgui incorporar-se a l’equip que va fent rutllar
aquests projectes tan engrescadors i tan necessaris per a l’increment
de l’ús social del català.
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El record a Ovidi Montllor centra la
dinovena edició del Correllengua
La CAL es marca com a principal repte acostar la iniciativa a les escoles
Ja són dinou els anys
que el Correllengua
recorre els carrers i
places de les viles i
barris del Principat,
en comunió amb els
actes que se celebren
al País Valencià, les Illes
Balears i la Catalunya
Nord. El país no és el
mateix que el de 1996.

Al Principat hi ha una voluntat majoritària
d’esdevenir un poble lliure i sense imposicions, i un anhel de tenir un estat que vagi
a favor de la llengua i la cultura pròpies i no
en contra, com fins ara. Les darreres onades
migratòries i les polítiques de desgast i atac
sense precedents dels governs espanyols envers la unitat lingüística i la consideració del
català com a llengua d’ús social i d’acollida,
fan que a hores d’ara la seva plena normalització sigui encara una fita llunyana, tot
i els avanços realitzats. Per aquest motiu,
iniciatives com la del Correllengua continuen ben vives i necessàries, per reivindicar
la vitalitat de la cultura i la llengua pròpies.
Aquest moviment és la millor eina per fer
que aquesta realitat arribi a aquells que encara no la coneixen o als que simplement
mai l’han volgut o pogut conèixer, i sempre
apostant per un posicionament festiu, integrador i transversal.
Ovidi, l’eix del Correllengua 2015

Marc Prohom

Coordinador del Correllengua

Enguany, la CAL està especialment
d’enhorabona per poder recordar i homenatjar la figura d’Ovidi Montllor en el
marc del Correllengua, el polifacètic cantautor que fa tot just vint anys va marxar
de vacances i ens deixà orfes. Amb aquest
gest ens adherim a la iniciativa “20 anys
de vacances” que impulsem conjuntament amb Som Països Catalans i la Xarxa
d’Ateneus i Casals dels Països Catalans, tot
responent a la crida feta pel cantautor Feliu
Ventura.
En aquest sentit, bona part dels nous recursos i materials que es posen a disposició dels organitzadors del Correllengua
se centren en la seva figura. Entre aquests
destaquem l’exposició “Ovidi Montllor,
la fera més tendra i ferotge” elaborada per
la CAL i que repassa els trets més definidors de la seva vida i obra. Tampoc podem
oblidar el cartell oficial del Correllengua

que s’inspira en la seva persona. El passat
16 de maig, en el decurs dels Premis Joan
Coromines, es va escollir per votació popular l’obra guanyadora del concurs, que
va recaure en l’olesà Pol Gómez Buch. La
imatge adaptada del cartell serà també protagonista, un any més, de la samarreta del
Correllengua.
A aquest record a Ovidi se li suma també
rememorar una altra figura cabdal que va
permetre documentar i recuperar la memòria popular del país. Estem parlant de
Joan Amades, del qual se celebra el 125è
aniversari del seu naixement i a qui la CAL
també convida a dedicar-li actes de record
i reconeixement.
Salvador Cardús,
l’autor del Manifest
Com és ben sabut, el Manifest del Correllengua és un
dels elements que dóna co-
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L’inici del Correllengua, a la Vila de
Gràcia

hesió al moviment. La seva lectura esdevé
un dels moments més solemnes i reivindicatius i sempre té en la llengua el seu eix
vertebrador. Aquest any la CAL va oferir
al sociòleg i periodista Salvador Cardús
(Terrassa, 1954), el repte d’escriure’l i a fe
que ho ha fet. L’excel·lent text vol refermar
la consideració de la llengua com element
cohesionant de la nostra societat i com a
via d’inclusió que no pas d’exclusió per als
nouvinguts. En paraules de Cardús la llengua és “el fil d’acer que ens lliga al nostre futur nacional, és la trama i l’ordit del nostre
teixit humà i territorial, és el brodat de la
nostra prosperitat i justícia social”.
L’escola, un dels objectius
del Correllengua 2015
En acabar el Correllengua 2014, la CAL
va fer arribar a tots els organitzadors una
enquesta valorativa de l’estat de salut del
moviment, amb la voluntat de fer balanç
i detectar aspectes a millorar o a reforçar.
De les respostes se’n podia extreure que
al Principat, a diferència del que succeeix
al País Valencià, el món de l’escola té poc
contacte amb el Correllengua i que hauria de ser un dels eixos sobre els quals
s’hi podria treballar i avançar. Responent
a aquest desig, i seguint la iniciativa de
l’Empentallengua impulsada ja l’any anterior, la CAL ha elaborat un conjunt de
recursos encaminats a fer més estreta la
distància entre el Correllengua i l’escola.
Aquestes activitats són ben diverses i
s’adrecen a totes les edats. En tots els casos, es treballa i es juga amb la llengua, ja
sigui a través de la creació de cal·ligrames
amb fragments de les cançons d’Ovidi, de
la construcció d’una auca conjunta o de la
realització de debats al voltant del context
en què s’emmarquen les seves composi-

cions. És a dir, un ampli ventall de possibilitats per a què el Correllengua entri
a les aules.
Paral·lelament, la CAL impulsa enguany
una altra iniciativa que persegueix copsar la vitalitat del moviment a través de
la imatge. A partir del 4 de juliol i fins
al 7 de novembre estarà actiu el concurs
d’Instragram on els participants podran
fer arribar les fotografies dels seus Correllengües a través de l’etiqueta #Correllengua2015. Entre les obres més votades,
s’escollirà la guanyadora a qui se li lliurarà
el premi final: un lot de productes del Correllengua.
Finalment, aquest any també s’han elaborat nous materials per dotar de continguts
els actes que s’organitzin arreu. Entre ells
cal destacar, a part de l’exposició sobre
Ovidi, una nova pancarta que recorda la
seva figura i també nou material de parada, com ara xapes d’agulla reivindicatives
o paraigües amb el logo del Correllengua.

La Vila de Gràcia acollirà enguany l’acte
d’inici oficial del Correllengua, donat el
fort lligam que el barri barceloní va tenir
amb Montllor. Per aquest motiu, el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda,
el Centre Cultural la Violeta de Gràcia (C.
Maspons, 6) serà la seu de l’acte de presentació que donarà el tret de sortida a tots els
Correllengües del país. A aquest acte hi intervindran Toti Soler, l’inseparable guitarrista i amic íntim d’Ovidi que glossarà la
seva faceta com músic, i David Fernàndez,
el diputat al Parlament per la CUP, que
recordarà la seva vessant més reivindicativa i compromesa. Seguidament, a la plaça
de la Vila de Gràcia, els assistents podran
presenciar l’espectacle poeticomusical de
Jaume Calatayud i Vicente Monera fent
un recorregut per la vida i obra més rellevant del cantautor alcoià. Finalment,
l’acte clourà amb la lectura del Manifest
del Correllengua 2015. Com cada any, la
cloenda oficial tindrà lloc a Perpinyà el 7
de novembre.
No podem cloure aquest article sense rememorar les paraules del gran Ovidi, una
frase que continua ben vigent i que justifica un any més la celebració del Correllengua: “Hi ha gent a qui no li agrada que
es parle, s’escrigua o es pense en català. És la
mateixa gent a q ui no agrada que es parle,
s’escriga o es pense.”

La Moció de suport al Correllengua

Visca el Correllengua 2015!

Un altre dels elements que es vol reforçar
especialment en aquesta edició és la presentació de les mocions de suport al Correllengua, una manera de copsar el suport
institucional al moviment i a tot allò que
representa. La celebració de les eleccions
locals el passat 24 de maig, ha deixat un
nou panorama municipal amb noves majories i l’entrada de noves formacions. Per
aquest motiu, des de la CAL exhortem a
tots els organitzadors a que presentin als
plens dels seus ajuntaments o als plens del
seus districtes, mocions de suport al Correllengua i al català com a eina de cohesió
i integració. Per a accedir al contingut de
la moció, només cal que us adreceu al web
de la CAL.
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Jana Montllor: “En els moments que
corren l’Ovidi és més actual que mai”
Jana Montllor
(Barcelona, 1979),
la filla petita de
l’Ovidi, no amaga
que se sent una mica
aclaparada amb totes
les entrevistes que li
han fet darrerament
amb motiu del vintè
aniversari de la mort
del seu pare: “Ens
ha sorprès a tots,
l’Any Ovidi ha estat
molt popular, però
també molt espontani
i em penso que és
un homenatge que
li hauria agradat”.
A ella li ha permès
comprovar que ja se
sent capaç d’endinsarse en l’univers del
seu pare, que encara
amaga molts tresors
per descobrir.

Xavi Tedó

En diferents entrevistes has comentat que la teva relació amb ell no
ha deixat mai de transformar-se
des què va morir quan tu tenies 15
anys. A què et refereixes?
Quan algú del teu voltant se’n va sempre és
molt fotut, molt difícil, però quan aquesta persona deixa coses escrites, gravades,
d’alguna forma el vas redescobrint i més en
el cas de l’Ovidi que té una obra inèdita
important. Ara que he revisat textos inèdits, en algunes coses que he llegit reconec
a l’Ovidi i en d’altres segueixo aprenent i
m’aporta una mirada renovada de la seva
figura.També amb les seves actuacions.

Musicalment el descobreixes quan
mor?
Sí, més que no el conegués musicalment,
la quotidianitat i la normalitat de conviure amb ell, encara que sembli contradictori, feia que passés més desaparcebut. Quan va morir la forma d’estar a
prop d’ell era amb el material que havia
deixat i la música era una d’elles, El sents,
l’escoltes i hi entres molt més en les seves cançons. Va morir quan jo tenia setze
anys i és quan comences a interessar-te
per moltes més coses i l’esperit crític comença a despertar-se.
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Homenatge a Ovidi al BarnaSants

La seva carrera musical s’estronca
el 1980 quan els programadors deixen de fer-li cas. N’éreu conscient
a casa?
Sí, però no vam compartir-ho de forma
verbalitzada, ell no em deia “m’està passant això”, tot i que sí que ho notava amb
la seva constant preocupació per la jubilació. Quan marxava de gira o per gravar
m’enviava postals i sempre acabava els
seus escrits dient “Estudia molt”. A casa
recordo que el vaig veure poques vegades
assajant, en canvi sí que el veia aprenent
guions de teatre o de cinema.
Carregava contra els polítics per
deixar-lo en un segon pla?
Com que no en parlàvem no ho manifestava, suposo que ho feia amb els seus amics
o amb els professionals amb els quals treballava.
Recordes algun consell, alguna fra-

se que t’hagi quedat gravada?
Que estudiés molt. L’Ovidi va néixer en
una família molt humil, no va poder estudiar, era autodidacta, de nit sentia com
els seus pares no havien menjat. Poder
accedir a uns estudis, cosa que ell no ho
havia pogut fer, era una oportunitat que
jo havia d’aprofitar. De frases concretes
no en recordo, però es cuidava molt de
transmetre un esperit crític. Ens assèiem a
fer sessions sobre què vol dir democràcia.
L’Ovidi no era de tant de dogmatitzar com
d’ensenyar coses en el seu dia a dia, aprenies d’ell veient com es relacionava amb
la gent, era molt sociable, sempre xerrava

Era molt sociable i
generós, aprenies
d’ell veient com
es relacionava
amb la gent

amb qui l’aturava pel carrer. Era molt generós i molt curós, molt prinmirat amb tot
allò que feia.
Frases com “tot comença en un
mateix” de la cançó Perquè vull demostren la seva tenacitat, que allò
que es proposava ho aconseguia?
Era molt constant i conseqüent amb tot el
que feia.
La seva consciència obrera, reflectida a cançons com Va com va, també la transmetia a casa?
Sí, sí, per descomptat. Amb totes les converses es desprenia el seu pensament, el seu
posicionament tot i no parlar directament
de política amb mi. Tenia un pensament
obrer molt clar que es traduïa en la seva
forma de ser.
Parlava d’Alcoi, de la seva terra, del
País Valencià?
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moments que corren l’Ovidi és més actual
que mai, la seva presència, les seves lletres,
el seu contingut, la seva mirada crítica té
molt de sentit encara.
Ara prendràs part en l’acte d’inici
del Correllengua, que homenatja l’Ovidi. Has participat, però,
en d’altres tributs al teu pare com
l’espectacle, El(s) poeta Ovidi, que
va tancar el festival BarnaSants al
Teatre Calderón d’Alcoi el passat
14 d’abril.

Era evident que s’estimava molt Alcoi.
Els meus pares estaven separats, però hi
anàvem junts com a mínim un cop a l’any.
Ell hi anava més. Quan ho fèiem plegats
tenia molt clar el recorregut que faríem,
em volia ensenyar allò que li agradava del
seu poble. Encara hi mantinc vincles perquè tota la familia del meu pare viu allà.
En Toni Miró, un dels grans amics del meu
pare, també hi viu.
Com valores que tots aquests anys
només l’Esquerra Independentista
l’hagi reivindicat?
Únicament? T’ho pregunto.
Jo diria que de forma gairebé exclusiva.
Hi ha una esquerra que sempre l’ha reivindicat. Tampoc em sorprèn que la dreta no
el reivindiqui.
Això es tradueix en què els homenatges provinguin de la societat

civil i que no sigui actes institucionals?
Exacte. L’Ovidi tenia un pensament clar
d’esquerres, totes les seves cançons són un
manifest evident del seu posicionament
d’esquerres. Sap greu, en tot cas, perquè si
només ens fixéssim en el llegat cultural la
seva obra respira humanitat. És una llàstima perquè podría abraçar més sectors de
la societat.
Creus que encara ara és una figura
incòmoda?
Si, ho és, no en tinc cap dubte. La seva figura i seu llegat sempre ha estat allà. En els

Totes les seves
cançons són un
manifest evident del
seu posicionament
d’esquerres

M’ha emocionat bastant perquè pensava
que jo com a filla no podria, em vetava a
mi mateixa, però quan m’hi he posat ha
estat una oportunitat que agraeixo molt,
sobretot als seus autors, en Jordi Tormo i
l’Eduard Iniesta, perquè m’han fet entrar
en una nova dimensió que desconeixia
del meu pare. En Jordi Tormo m’ha ajudat a endinsar-me de nou en l’univers del
meu pare, on no hi havia tornat a entrar
perquè és difícil, no és fácil quan perds
algú que és molt important per tu entrar
a dins seu. Emocionalment m’ha omplert
moltíssim. També m’ha permès veure que
ja puc fer-ho, mentre redescobria un altre
Ovidi.
Fins ara et costava apropar-te a la
seva figura?
Una mica, em suposava un sotrac emocional. L’espectacle del Barnasants ha estat
el senyal que sí que puc fer-ho i fins i tot
m’han vingut ganes de seguir remenant tot
el material que ha deixat. Amb en Jordi
Tormo vam fer la selecció junts de textos
poètics de l’Ovidi a partir del que havia
triat pel seu llibre, “Un obrer de la paraula”. L’espectacle del Barnasants tenia com
amb l’objectiu mostrar totes les seves facetes artístiques, que no són poques perquè
abraça molts àmbits.
Encara queda molt material per
descobrir de l’Ovidi?
Em penso que Jordi Tormo comptava unes
quatre-centes poesies inèdites.
D’aquestes poesies en destacaries
alguna?
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Fins ara em suposava
un sotrac emocional
apropar-me a la seva
figura
Sí, diverses. Manifest escollit al vol d’un
manifestant, que és molt Ovidi i forma
part de l’espectacle de BarnaSants, que té
aquest toc superpunyent d’ell i m’agrada
molt. Suposo que les que més m’agrada
són les que el veig. N’hi ha una altra que
personalment em fa molta gràcia que es
titula És qüestió d’anar ràpid, que conté
l’absurd que tant utilitzava el meu pare i
que és un dels recursos que més m’agrada
d’ell. Em refereixo a quan fa servir el surrealisme per retratar una realitat social.
És un retrat divertit de la bogeria del capitalisme.
Com és que has exercit de portaveu
en els homenatges si té una altra
filla més gran que tu?
L’Helena viu a València ara mateix i per
una qüestió de proximitat s’han adreçat a
mi aquí, però ella ha estat la representant a
tots els actes que s’han realitzat allà.
S’ha celebrat l’aniversari al País Valencià?
Sí, s’han fet actes, no sé el volum exacte,
però n’hi ha hagut. El Jordi Tormo també
hi ha estat presentant el seu llibre.
T’ho deia perquè el panorama polític, si més no fins ara, no hi ajudava.
No, no hi ajudava fins ara! Mare meva!
(riu).
Quan vas a Alcoi, la gent et parla
d’ell?
Sí, sí. T’aturen pel carrer i et parlen de la
relació que mantenien. La gent d’Alcoi se
l’estimava molt. Tant si el coneixien com si
no el coneixien tothom l’apreciava.

Manifest, collit al vol, d’un manifestant
Poema inèdit d’Ovidi Montllor
De pots vells,
llençats per cuiners
de restaurant,
em faré l’instrument
amb que us cantaré.
De paraules de lleó,
faré els poemes
que us vomitaré,
sota les vostres finestres.
De retrats d’amics,
desconeguts i desapareguts,
em vestiré per presentar-me
a vosaltres.
Ma casa serà el carrer.
I menjaré rodes de cotxes
i excrements de gos.
I alguna “pantorrilla”
de parenta vostra.
I dormiré amb tots
els vostres caps.
Aquesta serà ma vida,
oh nobles i pudents
poderosos:
senzilla, com voleu.
Pobra, com desitgeu.
“Arrastrada”, com somnieu.
Rabiosa, com “detesteu”.
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El Sopa (r) de Lletres:

homenatge a les lletres catalanes
La CAL va organitzar un acte de reivindicació lingüística i cultural per revitalitzar
la celebració de Sant Jordi com a diada
per la llengua. La vetllada, que va tenir
lloc el passat 25 d’abril a les nou del vespre al Casinet d’Hostafrancs de Barcelona, va ser un tribut a les lletres catalanes.
Amb un format distès i participatiu, el
SOPA(R) de Lletres es va convertir en
un sentit homenatge a algunes de les figures més representatives de la llengua i
la literatura catalanes amb la realització
d’una sopa de lletres amb cites seves i la
lectura de fragments d’algunes obres de
renom. En aquest sentit, en el decurs de
l’esdeveniment els assistents al sopar van
llegir textos d’autors de diferents èpoques
d’arreu dels Països Catalans com ara Joanot Martorell, Àngel Guimerà, Víctor Català, Josep Pla, Salvador Espriu o Mercè
Rodoreda.
Al mateix temps, el SOPA(R) de Lletres
va servir per promoure la recuperació i
la difusió del glosat en català. Per aquest
motiu, la sobretaula va estar amenitzada
pel col·lectiu Cor de Carxofa, que va improvisar versos sobre diferents melodies
tradicionals i populars i va animar els assistents a provar-ho, que s’hi van sumar
sense pensar-s’ho. Unes propostes que van
servir per donar un nou impuls a la Diada
de Sant Jordi, que darrerament ha perdut
el seu sentit reivindicatiu.

Xavi Tedó
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Buscant el relleu generacional
Només un de cada
quatre menors de
quinze anys parla
habitualment en
gallec a Galícia.
L’última enquesta
de l’Instituto
Galego de
Estadistica (IGE)
ha estat una dura
advertència que ha
activat la societat
gallega en defensa
de la seva llengua,
que perd parlants
a tots els nivells
i se situa en els
nivells més baixos
de tota la història.
Hi ha veus que
alerten que podria
desaparèixer en
quaranta anys.

Roxelio Martos

Només en els deu anys que van del 2003
al 2013, els usuaris habituals d’aquesta
llengua -els que utilitzen sempre el gallec o
l’utilitzen ‘més’ que el castellà-, han passat
del 61,5 per cent del 2003 al 51,5%. Entre els joves, la disminució encara és més
preocupant. Només el 36,7% dels que tenen entre 15 i 29 anys assegura que la seva
llengua habitual és el gallec quan fa deu
anys la xifra arribava al 45,7%. Amb els
més menuts la tendència s’agreuja. Si quatre de cada deu infants entre 5 i 14 anys
parlaven gallec normalment al 2003, ara
la xifra és d’un 25% només. La dada que
insta a actuar de seguida és el fet que, malgrat l’escolarització obligatòria, un 22%
dels nois admet no saber-ne res de gallec,
una xifra que contrasta amb el 57,3% de la
població total que sí que el sap parlar. El
descens en l’ús del gallec és continuat. Del
2003 al 2008, els que parlaven sempre gallec van passar de ser el 43,2% al 30,29%
%, i els castellanoparlants, del 19,6% al
20,28.%. En els següents cinc anys el percentatge de gallegoparlants s’ha mantingut
estable i el de castellanoparlants s’ha disparat fins al 26,25% amb un increment dels
monolingües en aquest idioma. Aquestes
dades han activat la societat gallega amb
l’objectiu d’aturar la sagnia de parlants
que, en afectar precisament els més joves,
augura un futur molt incert per a la llengua
pròpia d’aquest territori. Tant és així que la
Real Academia Galega va emetre el passat

30 de gener, una declaració institucional
que, sota el títol “O galego dá vida, pola
vida do Galego”, mostrava la preocupació
pel fet que les estadístiques “apunten un
preocupant retrocés” de l’ús de la llengua,
“especialment entre les noves generacions”.
L’organisme normativitzador de la llengua
gallega recordava que és “responsabilitat
del govern gallec” vetllar per la salut de la
llengua i instava a la derogació del “decret
de plurilingüisme” aprovat unilateralment
pel govern del Partit Popular l’any 2010.
Un decret que ha introduït l’anglès a diferents assignatures i que va suposar, entre
d’altres mesures, destruir llibres de matemàtiques en gallec per valor de tres milions
d’euros. La política de la formació conservadora des que va recuperar la presidència
de la Xunta de Galícia l’any 2009 ha estat
encaminada a tombar la política lingüística educativa que havia exercit el bipartit
precedent format pel Partit Socialista de
Galícia (PSG) i el Bloc Nacionalista Gallec
(BNG).
Feijoo com Bauzá
Sota el subterfugi de l’anomenat “bilingüisme harmònic” i el posterior decret de
plurilingüisme -en línia amb el TIL de les
Illes Balears, també molt controvertit, la
política lingüística d’Alberto Núñez Feijoo ha aconseguit, fins i tot, trencar els
consensos assolits durant la presidència
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de Manuel Fraga, quan s’impartia el 50%
de les classes en les dues llengües oficials.
Tant és així que el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) advertia, fa unes setmanes,
que “l’ús del gallec pot desaparèixer en 40
anys”. La diputada Ana Pontón va sentenciar en un ple recent al parlament que
el PP vol convertir el gallec “en una resta
arqueològica” mentre reclamava al govern
complir les resolucions aprovades per aplicar el Pla General de Normalització de la

Tenim la sensació
que som el camp de
proves per eliminar
les llengües pròpies
de cada territori”,
afirma el president de
Queremos Galego
Llengua Gallega. Davant d’aquest escenari, unes 25.000 persones es van manifestar en defensa de la llengua el passat 8
de febrer a Santiago de Compostel·la en la
novena mobilització dels darrers anys. La
convocatòria anava a càrrec de la plataforma Queremos Galego, que va aconseguir
aglutinar, sota el lema ‘Per a les filles dels
nostres fills’, un gran nombre d’entitats de
la societat civil i del món cultural gallec,
a més de sindicats i representants dels tres

grups polítics de l’oposició al parlament,
(PSdeG), Alternativa Galega de Esquerda
(AGE) i BNG. Va ser en aquest marc que
el diputat socialista i exministre de Justícia Francisco Caamaño va avisar que “o
es fa alguna cosa” o “el gallec es mor”, al
temps que el portaveu nacional del BNG,
Xavier Vence, va acusar el PP de “polititzar
l’idioma per legislar contra ell”, mentre que
en la mateixa línia, el portaveu nacional
d’Anova i membre d’AGE, Martiño Noriega, acusava Feijoo de “legislar en contra
dels interessos del conjunt de la ciutadania
i en contra de les coordenades que li donen
raó de ser”. El secretari general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, evita assumir responsabilitats: “Estem
d’acord amb l’Academia en la seva crida

a la societat, on diferim és en la valoració
del decret, l’educació dóna el coneixement,
l’ús el dóna la societat”. No ho veu de la
mateixa manera la plataforma en defensa
de la llengua gallega a l’ensenyament que
coordina la Mesa pola Normalización Lingüística i que compta amb el suport d’uns
sis-cents col·lectius de tot tipus. El seu president Marcos Maceira, fa una altra anàlisi
de la situació: “L’any 2009, quan el PP recupera el govern es fa el decret de plurilingüisme, passant d’una situació d’un mínim
del 51% d’escola en gallec, que amb prou
feines s’acomplia, a un màxim d’un 33%”.
Per al màxim representant de la plataforma, les dades d’usos lingüístics de l’IGE
“demostren els efectes d’un sistema escolar
on la major part de l’alumnat no estudia
en gallec, fet que provoca que el nombre
de gallegoparlants sigui el més baix de la
història i que la competència lingüística
dels joves hagi esdevingut escandalosament
baixa”. Per a Maceira, el PP força a reduir el
gallec “amb l’excusa d’introduir l’anglès”,
una política molt similar a la seguida pel
govern de José Ramón Bauzá a les Illes Balears respecte el català. “Tenim la sensació
que som el camp de proves per eliminar les
llengües pròpies de cada territori”, assegura
el president de Queremos Galego, alertant
que la política lingüística del PP al País Valencià, Illes Balears, Navarra i Galícia “parteixen d’aquesta mateixa idea de fons”. En
aquest sentit, apunta que tot i que aquest
efecte no arriba a Catalunya, ja que el PP
no hi té cap poder, el mateix partit de Mariano Rajoy ho utilitza “per fer propaganda
en contra del català fora de Catalunya”.
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Desprestigi social
En tot cas, l’entitat defensa la derogació
del decret de plurilingüisme i el retorn a
les polítiques pactades en temps de Manuel Fraga -el Plan xeral de normalización
da lingua galega’, aprovat el 2004-, ja que
l’actual situació provoca que, en una situació de dificultats per a la llengua gallega,
“l’ensenyament no contribueixi a millorar o
revertir la situació”. De fet, Maceira recorda
que a dia d’avui, a Galícia “no hi ha opció
de llibertat lingüística, ja que no es pot escollir el gallec ni a l’anar al banc, ni al sector
audiovisual ni en molts altres àmbits de la
vida”, de tal manera que “si a més, el gallec
no té presència a l’ensenyament, el resultat
és que cada any es redueix el nombre de
parlants”. Que a les ciutats el gallec estigui
relegat al 2% de les classes infantils no fa
altra cosa que accentuar el monolingüisme
de les noves generacions. No és d’estranyar,
en aquest context, que la Llei Wert, que
permet a les famílies optar a una ajuda de
7.000 euros para escolaritzar els fills en un
centre privat si consideren que l’oferta en
castellà no s’ajusta a les seves demandes,
hagi fracassat. Només quatre famílies l’han
sol·licitat. La manifestació, a parer seu, “va
ser la demostració de la voluntat de la societat de què el gallec recuperi espais perduts”, tot recordant que “el govern gallec té
l’obligació legal de protegir la llengua, per-

què és la llengua oficial i pròpia de Galícia”.
Pel que fa al futur del gallec, Maceira opina
que “és arriscat posar data a la seva desaparició”, ja que “si avui hi ha nens que el parlen,
vol dir que arribarà al segle XXII”. Ara bé,
que hi hagi parlants no vol dir que la llen-

La llengua moderna,
considerada socialment
de més nivell és el
castellà i el gallec
està associat a
l’àmbit familiar
gua tingui bona salut, ja que “cada cop hi
ha menys possibilitats de portar una vida
normal en gallec”. En tot cas, defensa que
“cal donar la volta a la situació”, tot recordant que “Catalunya tenia unes estadístiques pitjors que les del gallec fa trenta anys
i ara són millors, i això és perquè s’ha aconseguit que el català funcioni com a llengua
a tots els nivells, cosa que mai s’ha assolit
amb el gallec”. El sociolingüista de la Universitat de Santiago, Henrique Monteagudo, denuncia les conseqüències de la nova
normativa: “Van emetre el missatge que el
gallec no té futur, que es no fiquessin amb
problemes amb el seu fill utilitzant-lo o

reclamant-lo, però el problema no és social
perquè es parla més en aquesta llengua a les
llars que fora”. El desprestigi de l’idioma
fa que molts infants que parlen gallec es
passin al castellà quan van a l’escola. La
llengua moderna, considerada socialment
de més nivell és el castellà i el gallec està
associat a l’àmbit familiar. Molts joves reconeixen que només parlen aquest idioma
amb els avis o els tiets del poble mentre que
a casa parlen en castellà tot i que els pares
sovint es comuniquen en gallec. Aquesta
insòlita situació posa en relleu la necessitat de donar un valor actual al gallec que
abraci tots els estaments de la societat. La
manca de referents culturals, especialment
musicals, és un obstacle que impedeix al
gallec avançar. Hadrián Quintana, membre
de Galiza Nova, la branca juvenil del BNG,
fa broma dient que “necessitem uns Obrint
Pas en gallec, vam tenir Os Dipomaticos de
Monte Alto, però no van tenir l’èxit dels valencians”. La societat gallega s’enfronta a un
gran repte. Trencar la percepció social que
el gallec no serveix per a res. Tots els procés de minorització o substitució lingüística
van acompanyats d’arguments semblants
que es repeteixen constantment inculcant
un sentiment d’inferioritat al parlant de la
llengua pròpia. Normalitzar el gallec utilitzant-lo sense por a tot arreu és prestigiar el
seu ús, el gran camp de batalla que juga al
nord-oest de la peninsul·la ibèrica.
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Contra l’autocomplaença
El bilingüisme mata
Pau vidal
Pòrtic
2015

X. T.

El darrer llibre de l’escriptor Pau Vidal ha
creat polèmica. Trenta anys després que
s’aprovés la Llei de Normalització Lingüística, el també filòleg fa un diagnòstic que
no convida a l’optimisme: el bilingüisme
no funciona. Amb només un 36% de parlants habituals i una ‘mala salut filològica’
que el deteriora cada dia més, el català està
lluny de la normalitat. A El bilingüisme
mata. Del canvi climàtic al canvi idiomàtic
sentencia que la convivència de dues llengües només és “una situació transitòria cap
a un final” i denuncia que la classe política
catalana no ha fet res per evitar “la degradació del català” perquè s’ha estimat més
evitar el conflicte. La solució a tot plegat,
apunta Vidal, passa per la constitució d’un
Estat amb el català com a llengua “predominant”. En una entrevista recent afirmava que “no vull parlar d’etiquetes, perquè
són reductives i provoquen urticària, no sé
com s’ha de dir, però la translació real de
les lleis futures de l’Estat català han de fer
del català llengua preeminent en un context multilingüe, amb moltes altres llengües, negar el multilingüisme seria absurd,
ara, ha d’haver un tronc principal que faci
les funcions que en qualsevol altre lloc del
món és la llengua del país, i ha de ser el
català, si no es així no val la pena fer un
estat. En aquest sentit, la tesi de la seva darrera obra és que només una Catalunya independent on el català sigui l’única llengua
oficial permetrà salvar la nostra llengua:
“El bilingüisme té conseqüències, no és
una situació estàtica que duri per sempre,
si algú ha cregut que el bilingüisme és una
situació perfecte, que s’ho tregui del cap,
perquè va contra la natura de les llengües”.
El traductor de les novel·les de la sèrie Montalbano d’Andrea Camilleri i
l’autor de novel·les com Fronts oberts
(Premi Vayreda 2011) critica la inacció
dels diferents governs: “No hi ha voluntat política de cap mena, per raons polítiques ens volen vendre el miratge de
l’estabilitat, quan la ciència demostra de
fa anys i panys que no és així i que no ha

funcionat enlloc del món”. Vidal es capbussa obertament en el tema de la llengua
abandonant l’humor i fent una descripció
i uns diagnòstics de l’estat del català sense
concessions a l’autocomplaença. Seguint
el camí del seu gran mestre, el filòleg Joan
Solà, desmenteix amb exemples el missatge triomfalista de la política lingüística
-immersió escolar inclosa- posant l’accent
en la qualitat de la llengua: “El 99% de la
contaminació ens ve del castellà i per això
parlem de degradació, perquè el català no
pot realimentar recursos expressius perquè
els ha d’anar a buscar a l’altra banda i per
tant s’atrofia”. Converses que ha sentit
pel carrer o intervencions de personalitats
de la vida pública com Xavier Sardà, Ignasi Guardans, Ferran Mascarell o Alicia
Sánchez-Camacho li serveixen de suport
per demostrar fins a quin punt el català
s’està contaminant: “La immensa majoria
de parlants es pensen que la contaminació
consisteix en dir barbarismes, però la lèxica és la menys nociva, però són molt més
greus la contaminació sintàctica, la morfològica i la fonètica perquè són irreversibles,
una paraula que dius malament sempre
pots aprendre a dir-la correctament”. Vidal
fa seves les paraules de Solà quan sentenciava que “la llengua no s’està morint per
falta de parlants sinó per falta de català”.
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Teixint aliances comunicatives
La catalanofonia. Una
comunitat del segle XXI
a la recerca de la normalitat lingüística
Miquel Àngel Pradilla
Institut d’Estudis Catalans
2015

X. T.

El filòleg Miquel Àngel Pradilla (Rossell,
1961) acaba de publicar el llibre La catalanofonia. Una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística on analitza
l’estat del català i la pugna de la comunitat
lingüística catalana per aconseguir un estatus normal entre les llengües europees. I és
que el nostre idioma ha de fer front a un
conjunt de reptes d’extraordinària magnitud com l’establiment efectiu d’una autèntica comunitat d’interessos, si més no culturals, entre els habitants de la complexa i
fragmentada xarxa de territoris on es parla.
A parer del professor titular de Fonètica i
Fonologia i de Sociolingüística al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, les sinergies necessàries
s’assoliran defugint els plantejaments identitaris i centrant els esforços en l’àmbit
comunicatiu. És en aquest sentit que s’ha
d’interpretar l’aposta pel terme catalanofonia perquè situar el debat en l’àmbit
comunicatiu ens ofereix una interpretació
menys ideologitzada del conflicte i apunta
el camí cap a una comunió de polítiques
lingüístiques compromeses amb la viabilitat de la llengua catalana en un entorn
multilingüe. El llibre aporta informació
sobre els tres eixos fonamentals de la planificació lingüística autòctona: el formal, el
funcional i el de l’adquisició de la llengua.
La gestió normativa i la dinàmica estandaritzadora, la intervenció institucional i
social sobre els usos i l’acció des del món
educatiu en el gruix dels territoris de parla
catalana són objecte d’atenció en la primera part de l’obra i en la darrera es presenten
informacions demoscòpiques recents sobre
la dimensió, l’estructura i la dinàmica dels
grups lingüístics de l’espai catalanòfon. El
membre numerari de la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans i des del
2009 director de la Xarxa CRUSCAT de
la mateixa entitat remarca que “on es debat
veritablement el futur de la llengua és en
les tres grans circumscripcions autonòmiques de l’Estat espanyol (Catalunya, País
Valencià i Illes Balears), un conjunt terri-

torial que acull el 94% de la població de
la comunitat lingüística”. Per millorar l’ús
social del català, Pradilla considera que cal
“una planificació lingüística “des de dalt”,
des de l’administració, absolutament compromesa amb la rehabilitació de la llengua
pròpia i una acció “des de baix”, des de la
societat civil, en perfecta sintonia amb la
intervenció lingüística institucional i això
no s’està donant a cap territori”. Davant
l’ofensiva de l’Estat espanyol contra el català, el també membre del Consell Social
de la Llengua Catalana de la Generalitat
deixa clar que “és fonamental privilegiar
la llengua que es troba en una situació
d’inferioritat i això només serà possible
si som capaços de bastir consensos majoritaris al voltant de la idea de normalitat
lingüística”. En una Catalunya independent, l’autor anota que el català ha de monopolitzar l’oficialitat, tenint en compte
que “el tractament que donem a la llengua
castellana en la regulació del multilingüisme en què vivim serà un element clau en
la viabilitat efectiva del procés cap a una
sobirania plena”. En aquest sentit, Pradilla
afirma que “el paper del castellà en aquesta
distribució de funcions hauria de garantir
la comunicació intragrupal i les relacions
amb el món hispanòfon” atorgant al català
una funció preeminent en la formalitat i en
la comunicació intergrupal.

