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En aquest número de l’Escletxa, trobareu
una interessant entrevista al president de la
l’associació Llengua i República, el Sr. Joaquim Arenas. Una associació que té l’origen
en el grup Koiné, que el passat mes de març
va fer públic el manifest “Per una veritable
normalització lingüística del català”.
El manifest Koiné va remoure consciències i
va despertar grans polèmiques. En dos mesos
es van publicar molts més articles sobre la
llengua catalana i el seu estatus que en els
anteriors deu anys. Lectures esbiaixades o
interessades li van fer dir al manifest allò
que no deia, per exemple, quan se li atribuïa
l’exigència que el català fos l’única llengua
oficial de la futura República catalana independent.
Més enllà de suggerir-vos una atenta lectura
del manifest i, sobretot, del complet i extens
estudi “La realitat lingüística de Catalunya
i la normalització del català i l’occità en la
futura República”, que podeu trobar al web
llenguairepublica.cat, voldríem fer un apunt
sobre l’estatus de les llengües en una Catalunya independent.

Dipòsit Legal: B-19.487-03
L’Escletxa no comparteix
necessàriament les opinions de les
persones col·laboradores; l’opinó de la
CAL es reflecteix en l’editorial
La CAL anima a la reproducció parcial
de la revista, avisant primer i fent-ne
constar la procedència
L’escletxa és membre de l´Associació de
publicacions Periòdiques en Català
(APPEC)

Segurament no som del tot conscients del
que representa, en matèria de llengua, el terme oficialitat o cooficialitat i això és el que
provoca que amb massa tranquil·litat, però
també amb massa inconsciència, atorguem
estatuts a les llengües sense aturar-nos a pensar quines en poden ser les conseqüències.
En aquest cas, com en molts d’altres, el nom
és molt important.

Si finalment la Constitució de la nova República contemplés l’oficialitat del castellà, l’equipararia en drets i deures a l’altra
llengua oficial i pròpia del país: el català.
Aquesta doble oficialitat constitucional dificultaria, sense cap mena de dubte, el desenvolupament i l’aplicació de les mesures
que necessita imprescindiblement el català
per tal de superar definitivament la situació
actual i esdevenir, no només la llengua de les
institucions i de l’administració, sinó també
la llengua comuna d’ús habitual i quotidià
al país.
La llengua catalana necessita de manera
urgent aquestes mesures que només poden
arribar des d’un Estat independent. Unes
mesures que no podrien ser aplicades si el
castellà tingués el mateix rang oficial que el
català.
La conclusió, doncs, és òbvia: l’únic que no
es pot permetre aquest país és que el castellà
sigui llengua oficial en el nou Estat català independent. A partir d’aquí s’obren multitud
de solucions, un ampli ventall de possibilitats que permetin que la llengua castellana
tingui una categoria de llengua equiparada
o de llengua preferent, que vindria regulada
en el pla legal, pràctic i simbòlic per garantir
uns determinats drets lingüístics individuals.
Un ampli ventall que pugui garantir els drets
lingüístics de totes les llengües que es parlen
a Catalunya.
Jaume Marfany Segalés
Director de l’Escletxa
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Tenir memòria històrica
sempre és convenient.
No us demano que
retrocediu gaire en
el temps, només que
ens situem en el mes
d’agost de 2012.
L’objectiu polític
català era, recordemho, el pacte fiscal. El
Parlament de Catalunya
de l’època va votar-hi
favorablement amb
només els vots en contra
de Ciudadanos i de
Solidaritat, per motius
ben diferents, és clar.

Jaume Marfany

Filòleg. Vicepresident de la CAL

És bo i saludable recordar la composició
d’aque ll Parlament de 2012 en què només
hi havia 14 diputats independentistes, 10
d’ERC i 4 de SI que representaven poc més
d’un 10% de la cambra legislativa.

confiança, ho tenim tot molt més clar que
no pas ahir. El camí per concloure el procés
està marcat. S’ha superat la primera etapa
de les tres més decisives que el President, el
Govern i el propi procés d’independència
hauran de superar durant els propers mesos.

En només quatre anys hem passat d’aquell
El 28 i 29 de setembre, el president Puigtebi objectiu de pacte fiscal a una clara aposdemont va parlar i ho va fer a la manera
ta per la independència. En només quatre
d’aquest país, clar i català. ”Qui no tingui
anys hem passat de 14 diputats independencap intenció d’aprovar els pressupostos mitistes a 72, un 54% que representa la majollor que ens estalviï el
ria absoluta a la cambra.
dubte i el temps i
Ningú, aquell agost de
En només quatre
demà no m’atorgui
2012, hauria previst que
la confiança que reen quatre anys passessin
anys hem passat
clamo”. El President
tantes coses en aquest
de 14 diputats
va ser directe i conpaís i que l’escenari pocís. Més encara, va
lític canviés tant.
independentistes
sentenciar que si no
a 72, un 54% que
hi ha pressupostos
És evident que cal remaanirem a eleccions.
tar la feina. Com molt
representa la majoria
Les intencions del
bé deia el president de
absoluta a la cambra
president i del Gol’ANC, Jordi Sànchez
vern són, doncs,
“Cal acabar amb el
molt transparents.
procés, si no, el procés
La responsabilitat passa a ser únicament i
acabarà amb nosaltres.” Avui, després que el
exclusiva de la CUP.
president Puigdemont superés la qüestió de
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La negativa dels cupaires, no ja a aprovar
els pressupostos del 2016, sinó ni tan sols
a debatre’ls, tenia tota la legitimitat del
món, però va ser incomprensible per a la
majoria dels independentistes. Malgrat els
seus esforços, no van aconseguir explicar-se
adequadament i, més encara, es van quedar
sense arguments per justificar un no rotund
a permetre que els pressupostos entressin al
Parlament per ser debatuts com calia. Uns
pressupostos, cal remarcar-ho i el President s’ha encarregat de recordar-los-hi- que
incloïen el major percentatge social (un
73,6%) que mai havia tingut cap altre pressupost de la Generalitat .
La CUP no podrà de cap manera carregar
amb la responsabilitat de les conseqüències
derivades de no aprovar els propers pressupostos per al 2017. Unes noves eleccions
representarien el fracàs del procés independentista. Sense la repetició de Junts Pel Sí
(JxS), amb la incògnita de l’estratègia de
la CUP i amb els comuns, podem i colaus units i amb un discurs guanyador,
obririen un profund esvoranc en el procés
d’independència.
“Tothom hi té una responsabilitat assignada, també nosaltres, per fer possible un
referèndum acordat”. El President demostra ser un gran estratega polític. Planteja
de nou, per darrera vegada, la proposta
del referèndum acordat. Volem un referèndum pactat. Sabem que és la millor solució
per culminar el procés d’independència,
però no depèn exclusivament de nosaltres
i el President trasllada la responsabilitat
d’establir o no una negociació, no només al
Govern espanyol en funcions, sinó a tota la
classe política espanyola.

El president trasllada
la responsabilitat
d’establir o no una
negociació, no només
al Govern espanyol
en funcions, sinó
a tota la classe
política espanyola

Aquest plantejament és el que fins i tot fa
aplaudir Joan Coscubiela, diputat i portaveu de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP).
Perquè el referèndum és el punt de trobada
del 80% de la societat catalana. I cal demostrar (una vegada més, sí!) que l’Estat
espanyol ens nega aquest dret elemental,
el dret democràtic a decidir el nostre futur
com a país. Quan aquesta negativa es torni
a produir, veurem llavors quina serà la posició de l’esquerra sobiranista.
Fem un petit parèntesi en la intervenció
del President per aclarir uns conceptes
molt importants. Cal que remarquem una
vegada més quina és la diferència entre
independència i sobirania, entre independentisme i sobiranisme. La sobirania és
la qualitat del poder polític de qualsevol
organisme de no estar sotmès a cap altre
poder. La diferència entre sobirania i independència és que Catalunya podria exercir
la seva sobirania per decidir que no vol ser
un Estat independent. Una situació kafkiana, sense dubte, però que es podria donar.
En allò en què tots estarem d’acord és que,
avui per avui, Catalunya no pot exercir
aquest dret. Catalunya, doncs, no és sobirana.
Intentem allunyar-nos al màxim de partidismes (de partit) i d’ideologies. Mirem de
deixar de banda les declaracions i contradeclaracions dels diferents líders polítics.
Aïllem-nos dels diversos moviments estra-

tègics totalment partidistes que l’únic que
busquen és el predomini del partit de torn
o de la ideologia que li pertoqui i mirem
de classificar, de manera molt general, la
societat catalana pel que fa al tema de la
sobirania i la independència.
Més enllà de dretes i esquerres, més enllà dels “no sap/no contesta”, els catalans,
políticament, ens classificaríem en aquells
que pensem que la sobirania recau sobre el
poble de Catalunya i que és només aquest
poble el que ha d’exercir el seu dret a decidir, i els que pensen que de sobirania només n‘hi una i és la que pertany a l’Estat
espanyol en el seu conjunt.
En el si dels sobiranistes hi podríem trobar
dos grans grups: Els independentistes, que
som els que volem exercir la sobirania per
arribar a constituir un Estat independent,
perquè pensem que la independència és la
millor via de solució per als reptes individuals i col·lectius que tenim en el present
i que albirem per un futur no gaire llunyà. La gran majoria veiem impossible que
aquesta sobirania es pugui exercir de manera pactada amb l’Estat espanyol.
El segon gran grup dins del sobiranisme és
més heterogeni. Són, també, si més no una
gran majoria, partidaris d’exercir la sobirania des de Catalunya, però els uneix molt
més la idea de canvi social que no pas la
d’independència. A més, molts integrants
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d’aquest gran grup encara creuen possible
l’exercici d’aquesta sobirania en forma de
referèndum acordat amb l’Estat espanyol i
no veurien malament continuar formantne part amb unes regles del joc modificades.

El referèndum ens
uneix, és el punt
de trobada de
l’independentisme
i el sobiranisme
Ambdós grans grups comparteixen alguns
objectius com pot ser, per una banda, el
de canvi i regeneració democràtica i, de
l’altra, la idea que ha de ser Catalunya qui
ha de poder exercir la sobirania per decidir
el seu futur polític. Qualsevol estratega po-

Tancar el procés

lític ens diria que, en comptes d’enfrontarnos, cerquem la manera d’unir esforços
per aconseguir l’objectiu comú. Per això,
l’estratègia actual d’enfrontament entre els
dos sectors només té un sol beneficiari i és
l’Estat espanyol.
Tornem al President.... “La resolució
de la demanda catalana es farà, per tant,
d’aquesta manera: o referèndum, o referèndum”. La frase més rotunda de tot
el discurs: referèndum o referèndum. Disposats a parlar del que calgui amb l’Estat
espanyol, data, pregunta, quòrum de participació i aprovació... del que calgui, però,
amb acord o sense, hi haurà referèndum la
segona quinzena de setembre.
L’únic que uneix totalment els independentistes és el sí a la independència. La resta provoca divisió. El referèndum ens uneix
i, molt important, és el punt de trobada
dels dos sectors que abans comentàvem.

El punt de trobada de l’independentisme
i el sobiranisme perquè allò que uneix
els dos grans grups és el referèndum
d’autodeterminació i el que encara ens separa és la idea que hauria de ser pactat amb
l’Estat espanyol. El camí que ens separa de
la unitat d’acció en pro del referèndum és
molt petit... o molt gran, tot dependrà del
què siguem capaços de fer, del com i del
quan.
“L’oferta a l’Estat no caduca, però no paralitza”. El full de ruta continua i amb la
concreció d’unes dates molt importants.
Les estructures bàsiques d’Estat, les lleis
necessàries i el finançament preparat per
resistir els primers mesos estaran a punt el
mes de juny de 2017. La segona quinzena
de setembre la paraula la tindrà la ciutadania d’aquest poble.

Referèndum o referèndum.
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CAL / Creu de Sant Jordi

La Creu de Sant Jordi avala
la trajectòria de la CAL
La CAL va ser una de les
entitats distingides amb
la Creu de Sant Jordi, el
lliurament de les quals
va tenir lloc el passat
26 d’abril al Palau de
la Generalitat. Aquests
són els guardons amb
què la Generalitat
distingeix personalitats
i entitats compromeses
en la defensa de la
identitat catalana i amb
un paper destacat en
l’àmbit cultural i cívic.

El govern va jutificar la concessió de la Creu
de Sant Jordi “al seu treball continuat, al
llarg de vint anys, a favor del català, amb el
suport a polítiques que incrementin el seu
ús social, n’afavoreixin la plena normalització i reclamin el reconeixement de la unitat
de la llengua a tots els territoris on es parla”
mentre remarcava que “les seves campanyes i els seus projectes fan que la llengua
catalana i la cultura en què s’expressa siguin socialment més integradores”.
El president Carles Puigdemont va exercir de mestre de cerimònies com marca el
protocol i va ser l’encarregat de lliurar la
condecoració al president de la CAL, Pep
Ribas, i als responsables de les altres onze
entitats i vint-i-set personalitats premiades.
L’escultor Emili Armengol, la neuròloga
Mercè Boada, el físic Josep Enric Llebot
o la cuinera Ada Parellada i entitats com
la sala Cabanyes de Mataró, l’Acadèmia

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, lliurant la
Creu de Sant Jordi a Pep Ribas, president de la CAL

Tastavins del Penedès o l’Associació Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta,
van rebre, com la CAL, el reconeixement
de la Generalitat a la seva brillant trajectòria. Ribas va estar acompanyat pel vicepresident de la CAL, Jaume Marfany, i altres membres de l’associació en un acte que
va reunir centenars de persones al Palau de
la Generalitat.
La CAL valora de manera molt positiva la
concessió de la Creu de Sant Jordi i expressa
“la immensa satisfacció per aquesta distinció que arriba coincidint amb els 20 anys
de recorregut de l’entitat. Aquest guardó és
tot un reconeixement als col·lectius i persones que han contribuït al llarg d’aquests
anys a promoure l’ús social del català per
mitjà de la CAL”.

La CAL s’estrena a l’Anoia amb nou nucli

Xavi Tedó

La CAL manté el seu creixement amb la creació d’un nou nucli territorial a Santa
Margarida de Montbui, que permet a l’entitat tenir presència a l’Anoia, una comarca on fins ara no hi havia cap secció local. Gràcies a la creació d’aquest nucli, es
recuperarà la celebració del Correllengua al poble amb el suport de la CAL. Amb
aquest ja són 28 els nuclis de la CAL arreu del Principat, que es mobilitzen per a la
promoció i revitalització de la nostra llengua i cultura. El Baix Llobregat, amb set
nuclis, seguit del Maresme, amb sis, i el Barcelonès, amb quatre, són les comarques
on té més arrelament la CAL.
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CAL / Vint anys de la CAL

La CAL celebra el seu vintè aniversari
amb un gran acte a l’Ateneu Barcelonès
Més de 250 persones
van participar en la
celebració del 20è
aniversari de la CAL.
L’esdeveniment, que va
tenir lloc el divendres
6 de maig a l’Ateneu
Barcelonès, va ser
conduït per l’escriptor,
periodista i enigmista
Màrius Serra.

La CAL va reconèixer la tasca dels milers
de persones i entitats que han promogut la
llengua de forma voluntària amb l’entitat
al llarg d’aquests 20 anys, una tasca que ha
estat distingida recentment amb la Creu de
Sant Jordi que atorga la Generalitat, amb
un gran acte a l’Ateneu Barcelonès el primer divendres de maig que va aplegar més
de 250 persones. El president de la CAL,
Pep Ribas, va ser l’encarregat de traslladar
aquest missatge al final de l’acte als assistents agraint la seva dedicació a normalitzar l’ús social del català.
El director del CCCB, Vicenç Villatoro,
va ser el convidat especial de la vetllada i
va ser qui va fer el parlament central amb
la ponència “La llengua sí que importa”.
L’exdirector de TV3 va posar de manifest
que en qualsevol debat sobre el futur del
país “la qüestió lingüística no es pot deixar
de banda”. Villatoro va remarcar que “la
llengua ha de formar part no només de
l’agenda del procés cap a una República
Catalana, sinó també de l’agenda del dia a
dia”. “Amb la llengua ens juguem la nació,
i també la cohesió social” va sentenciar.

X. T.

Tot seguit, Jordi Muñoz, director de
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, va anunciar el veredicte del Concurs
de Microrelats convocat amb motiu de

l’aniversari. Els guanyadors de la categoria
oberta van ser Marina Uroz (1r premi),
Xavier Silvestre (2n premi) i Arnau Mayans (3r Premi), i també es va concedir un
accèssit a Salut Vila. Pel que fa a la categoria Xerrem, les guanyadores van ser Eliadys
Sayalero (1r premi), Sandra Isabel Filippella (2n premi) i Joana Sàndez (3r premi).
També va haver-hi un accèssit per a Mari
Ángeles Martínez.
L’acte també va comptar amb la participació de la il·lustradora Roser Capdevila, que
va presentar el disseny creat pel seu estudi
per commemorar els vint ants del Correllengua. La dibuixant va subratllar el paper
de la CAL en la defensa de la llengua i la
cultura catalanes com va quedar palès amb
la projecció del vídeo ’20 anys fent viva la
flama de la llengua’, que recull les principals fites assolides per l’associació. i va esperonar els seus memebres a seguir lluitant
per fer del català la llengua comuna de tota
la població.
La celebració va finalitzar amb la intervenció de Marta Xirinachs, subdirectora general de Política Lingüística, que
també va lloar la trajectòria de l’entitat,
i l’actuació del grup Magnus Luna, que
va oferir un recital de poemes musicats de
Joan Vinyoli.
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CAL / Premis Joan Coromines

Emma Vilarasau, Josep Maria Espinàs, La
Bressola i Ràdio Terra, els noms propis de la
quinzena edició dels Premis Joan Coromines
Durant el lliurament
d’aquests premis, que
són el reconeixement
que la CAL atorga
des de l’any 2002 a
persones i col·lectius
que han destacat pel
seu compromís en la
normalització de la
nostra llengua, cultura
i nació, es va concedir
un guardó especial a
títol pòstum a l’activista
Muriel Casals.

X. T.

L’Auditori Miquel Pont de Castellar del
Vallès va acollir el dissabte 4 de juny al
vespre la quinzena edició dels Premis Joan
Coromines, amb l’assistència de més de
dues-centes persones, entre veïns i veïnes
de la vila, guardonats i autoritats locals. Els
guardonats amb els Premis Joan Coromines, van ser Emma Vilarasau, per la seva
brillant trajectòria professional, que l’ha
convertida en una de les millors actrius del
teatre català i en català. La famosa actriu va
excusar la seva presència per motius laborals perquè es trobava immersa en l’estrena
d’una de les darreres obres que ha protagonitzat i va ser el seu marit, el també actor
Jordi Bosch, qui va recollir el premi. Sí que
hi va ser l’escriptor Josep Maria Espinàs,
que també va rebre la distinció, en reconeixement “a una llarga trajectòria d’activisme
lingüístic i cultural, i a una intensa activitat creativa en llengua catalana”.En la categoria col·lectiva, va ser reconeguda la tasca
de La Bressola i de Ràdio Terra, la primera
per l’esforç continuat al llarg dels darrers
quaranta anys per promoure l’educació en
català a la Catalunya Nord, i la segona per
la iniciativa de fer una ràdio de comunicació popular per als Països Catalans, enfocada a la transformació social, amb criteris de
pluralitat i diversitat.

El guardó local es va atorgar a l’escriptor
Miquel Desclot, per la seva tasca de “difusió de la llengua catalana, principalment en els àmbits de la poètica, la prosa,
l’ensenyament, la traducció i la música”.
Enguany, la CAL va voler retre un homenatge a Muriel Casals, recentment desapareguda. Per aquest motiu, va lliurar un
guardó especial en reconeixement a la seva
implicació en la llengua i la cultura, que la
van convertir en una de les personalitats
més influents en el panorama social, cultural i polític del nostre país. Aquest va ser
un dels actes més emotius de la vetllada per
la projecció d’imatges de l’activista en una
gran pantalla que va acabar amb un sentit i
eixordador aplaudiment dels assistents.
A continuació, es va fer una xerrada al voltant de l’experiència en l’aprenentatge de la
llengua dels nous catalanoparlants a càrrec
d’Eliana Oliveira de Freitas, que reflecteix
el seu testimoni en el llibre “Ajudeu-me. El
crit d’una llengua que vol seguir viva”. Tot
seguit, es va presentar el Cartell del Correllengua 2016 en homenatge a Montserrat
Roig dissenyat per Anna Fenoy i el Manifest de la present edició del moviment,
escrit per l’escriptor i periodista Vicenç Villatoro. La vetllada es va tancar amb la música de Mariona Roca acompanyada d’Ivan
Hinojosa i Giuseppe Costa.
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Joaquim Arenas: “Volem revertir la
situació actual i fer que la llengua recuperi
l’estatus que tenia abans del 1714”
Joaquim Arenas, mestre
i pedagog, ha estat el
propulsor del model
d’Escola Catalana en
Llengua i Continguts i
del Programa d’Immersió
Lingüística. Ha promogut,
dirigit i escrit ell mateix
nombroses obres sobre
llengua i escola. Rector
de la Universitat Catalana
d’Estiu el 1995. És
membre de la Societat
Catalana de Pedagogia,
de la Societat Catalana
de Llengua i Literatura
de l’IEC, de l’Institut de la
Llengua Bretona i de la
Mesa pola Normalización
Linguística de Galicia.
Ens rep a l’Ateneu
Barcelonès en qualitat de
president de l’Associació
Llengua i República.

Jaume Marfany

Què és el grup Koiné i l’associació
Llengua i República?
El grup Koiné té el seu embrió dins de
l’ANC, com un grup de treball format per
professionals de la llengua (professors, lingüistes, sociolingüistes...), que es trobaven
per debatre sobre la situació lingüística del
català i sobre quines accions caldria dur a
terme per tal d’aconseguir la plena normalitat de la llengua. El grup, però, considera
que podrà treballar millor de manera independent, fora de l’Assemblea, i és llavors quan neix Koiné. Durant 14 mesos,
les catorze persones que integren el grup
elaboren un estudi, extens i complet, sobre
quina és la situació actual de la llengua a
Catalunya. Un treball que encara volem
millorar i completar i que el podeu trobar
al web de Llengua i República.
Qui formava part d’aquest grup?
El grup Koiné era totalment heterogeni,
format per gent d’ideologies diverses, però
tots professionals de la llengua. L’objectiu
era únic i comú: retornar al català l’estatuts
que es mereix com a llengua del país. El

grup redacta un manifest, que va originar
un gran debat i proposa la creació d’una
nova associació que en pugui desenvolupar
l’esperit, de Koiné i del propi manifest.
Així neix Llengua i República.
És necessària una nova
organització que treballa
per la llengua? Les que hi ha
actualment no poden cobrir la
feina de Llengua i República?
Som conscients que una nova associació per
la llengua no serà fàcil de tirar endavant,
però creiem que Llengua i República ve a
omplir un buit. L’especificitat de la nostra
organització es basa en el fet que volem revertir la situació actual i fer que la llengua
recuperi l’estatus que tenia abans del 1714.
Cal normalitzar la situació en el sentit que
la llengua del país, el català, ha de ser la llengua coneguda i usada per tothom, més enllà
de la convivència lingüística amb totes les
altres llengües, castellà inclòs, que es parlen
a Catalunya. Totes mereixedores de respecte
i de protecció. Cal treballar en el multilingüisme, no en el bilingüisme.
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Parleu del bilingüisme. En el
manifest Koiné es parla de la
“política del bilingüisme”.
Va haver-hi una època en què el bilingüisme semblava un avenç. Es deia sovint
“més val dues llengües que no pas una”. Hi
estic d’acord, però, compte!, sempre que
la llengua A, la llengua del país, no estigui subordinada a la llengua B. En el cas
català, la llengua B, el castellà, ha acabat
“menjant-se” la llengua A a causa del denominat “bilingüisme social” que diu que
tant és una llengua com una altra i això no
pot ser mai així.
Es defuig el tema de la
llengua i la cultura en el debat
de la independència?
Rotundament sí. Aquest fugir d’estudi en
aquest tema és una gran equivocació. Cal
parlar i debatre amb normalitat sobre llengua i cultura. Hi ha por, un por infundada.
Cal partir de la base que la llengua pròpia,
la llengua del país és el català i que el castellà, segurament, haurà de tenir un estatus diferent al de les altres llengües, però

mai serà la llengua del territori. La por a
defensar aquest criteri, sobretot per part
dels partits polítics, ve donada pel fet que
pensen que hi haurà una resposta negativa dels ciutadans castellanoparlants i que
acabarien votant no a la independència.
Sortosament, estic del tot convençut que
aquesta part important de la societat catalana són intel·ligents per veure que no hi
ha cap intent de marginar la seva llengua,
ni la seva ni la de ningú.

Estic del tot
convençut que els
castellanoparlants són
intel·ligents per veure
que no hi ha cap intent
de marginar la seva
llengua, ni la seva ni la
de ningú

Hi ha partíts polítics, però,
que defensen la cooficialitat
del castellà en una República
catalana independent
Quan dues llengües tenen el mateix estatuts d’oficialitat, sempre acaba imposant-se
la més forta, sociolingüísticament parlant.
Representaria perpetuar la situació actual
de subordinació de la llengua pròpia. La
cooficialitat seria del tot perjudicial.
Una de les parts més polèmiques
del manifest ha estat aquella
que parla de la immigració de
parla castellana com a instrument
involuntari de colonització
Com va dir el president Puigdemont al
Parlament “no facin dir al manifest el que
no diu”. Sempre que un poble ha volgut
sotmetre un altre ha començat per introduir la llengua de fora. Com? Per diversos
mitjans, n’és un la repoblació del territori.
La gent que ha vingut a viure amb nosaltres és evident que ho ha fet forçada per
les circumstàncies. No en tenen cap mena
de culpa que, políticament, l’Estat ho hagi
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aprofitat per instaurar una situació de bilingüisme social que, clarament, perjudica
el català. El problema no ha sigut mai la
immigració. El problema no és el castellà
ni molt menys la gent que el parla. El problema rau en la intenció política de l’Estat.
Una altra de les lectures que

El problema no és
el castellà ni molt
menys la gent que el
parla, sinó la intenció
política de l’Estat
s’ha fet del manifest és que
demaneu que el català sigui
l’única llengua oficial, quan
no ho dieu en cap moment.
Les crítiques al manifest vénen de persones que o bé no se l’han llegit o bé suspendrien les proves de comprensió lectora.
En cap moment utilitzem el terme “llengua oficial” ni parlem que el català en sigui
l’única. Sempre parlem de llengua del país,
de llengua pròpia, de llengua del territori.
Si ha de ser llengua oficial, això ho decidiran uns altres.
Voleu crear un ampli moviment
ciutadà per a una veritable
normalització lingüística. Això vol
dir que la normalització d’aquests
darrers anys ha estat infructuosa.
El procés de normalització lingüística té
la seva cara bona i la dolenta. Mai tanta
gent havia estat en condicions de fer servir el català, però, en canvi, l’ús real de la
llengua perd posicions. Hem encertat en
l’aprenentatge, però hem fallat en l’ús.
Un veritable procés de normalització lingüística vol dir que es posen els mecanismes per tal que la societat en general, començant per tot el món educatiu i seguint
pel laboral, el cultural, el del lleure... funcioni en català. Això no s’ha fet.
Per exemple, no pot ser que quan es convoquen Premis Nacionals de Literatura
s’atorgui un premi a un escriptor que escriu en castellà. L’eina d’un escriptor és la

llengua que fa servir i és per aquesta llengua que se’l classifica com a català, castellà,
anglès o francès.
Quins són els objectius a curt
termini de Llengua i República?
Primer de tot, créixer com a associació i
presentar el manifest arreu. La virtut del
manifest està en el fet que crea debat i
debatre sobre el futur de la llengua en el
nou Estat és saludable i importantíssim
Paral·lelament crear grups de ciutadans
conscienciats del problema lingüístic que
tenim i que puguin esdevenir autèntics militants de la llengua.

No pot ser que quan
es convoquen Premis
Nacionals de Literatura
s’atorgui un premi
a un escriptor que
escriu en castellà
Optimista de cara al
futur de la llengua?
Tenim un problema que és ben nostre i que
som nosaltres els que l’hem de solucionar.
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Correllengua 2016,

un vintè aniversari reeixit
Un any més i un
Correllengua més. Així
és com podríem iniciar
un article de valoració
del Correllengua 2016,
però el d’enguany és un
any ben especial doncs
es compleixen 20 anys
que el moviment va
començar a recórrer els
carrers i places del país.

Cartell commemoratiu dels 20 anys de Correllengua, dissenyat de Roser Capdevila

Marc Prohom

Coordinador del Correllengua

En el darrer número de l’Escletxa, publicat a
la primavera, ja es feia un apunt sobre els objectius definits per la campanya d’enguany,
focalitzant l’atenció cap a l’homenatge a
Montserrat Roig, l’autora recordada en
aquesta edició, però amb un paer destacat
per la voluntat d’accedir al món de l’escola

i per la celebració del 20è aniversari. Havent passat l’equador de la temporada quan
s’escriu aquest article, i malgrat que encara
hi ha força actes pendents a celebrar, podem
dir que aquests objectius s’han assolit amb
escreix. Encetem doncs una repassada als
fets més destacats del Correllengua 2016.
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El cartell i el Manifest, excel·lents
testimonis de 20 anys de lluita
El cartell del Correllengua i el Manifest
són dos dels elements comuns a tots els
actes que se celebren arreu. En aquesta
edició es va voler que el disseny del cartell
fos ben especial i que recollís l’esperit del
moviment durant aquests 20 anys de singladura. Per aquest motiu, el secretariat
de la CAL va demanar a la il·lustradora
i escriptora Roser Capdevila la confecció
del cartell oficial, i a fe que va aconseguir
satisfer les expectatives. Les tres figures
que integren la imatge simbolitzen amb
gran èxit els tres eixos històrics del Correllengua: llengua, cultura i llibertat. Des
d’aquesta tribuna volem agrair a la Roser
el seu compromís i oferiment.
I no menys engrescador és enguany el
Manifest del Correllengua, el qual es va
encarregar a Vicenç Villatoro, l’escriptor
i periodista terrassenc que va acceptar en-

tusiasmat el repte. El resultat és un dels
textos més punyents i que millor recullen l’esperit del moviment, convidant
a la reflexió valenta entorn del paper de
la llengua en la futura república catalana, i la necessitat de parlar-ne ara, quan
l’estem construint. Sota el títol “La llengua importa”, el Manifest recorda que «la
voluntat de preservar la llengua, amb els
instruments que calguin, no pot quedar
al marge del debat polític, de l’agenda del
procés cap a una República Catalana», i
que «el conjunt dels ciutadans compromesos amb la llengua hem de poder dir
que el debat ens importa i que per a molts
de nosaltres és central». En un futur, afirma, «el català ha de ser llengua de la plaça
pública, llengua compartida», i per això
«necessita compromís per part dels seus
parlants, utilitat social, generalització
del coneixement, i lleis que hi vagin a favor». Perquè «amb la llengua ens juguem
la nació, però també la cohesió social»,
sentencia.

L’inici a Canet
El viatge del 2016 es va encetar el dissabte
9 de juliol a la vila maresmenca de Canet
de Mar, la vila on Roig va passar molts estius en família i on va escriure algunes de
les seves novel·les més conegudes.
La jornada es va iniciar amb la Ruta del
Modernisme de Canet de Mar i un dinar
de carmanyola. A la tarda, els Jardins de
la Casa Roura van acollir l’acte central
de la celebració amb les intervencions de
l’alcaldessa del municipi, Blanca Arbell,
l’escriptora Isabel-Clara Simó, el fill gran
de Montserrat Roig, Roger Sempere, i el
president de la CAL, Pep Ribas.
A continuació va arribar el moment de
l’encesa de la Flama del Correllengua,
que va comptar amb la participació de
l’agrupació sardanista Colla Creixent, i la
lectura del Manifest. Toni Bellatriu, membre de la secció local de la Plataforma per la

Imatge de l’acte d’inici del Correllengua 2016 a Canet de Mar, amb la presència de l’escriptora Isabel-Clara Simó
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Llengua a Canet de Mar, va ser l’encarregat
de llegir el text redactat, com hem comentat, per Vicenç Villatoro.
L’apunt artístic de la jornada el van posar Jaume Calatayud i Vicente Monera,
col·laboradors habituals del Correllengua,
que van interpretar l’espectacle poeticomusical “Pinzellades de Roig”, una composició que recorre la biografia, l’obra i la
mirada de l’escriptora.
A més, al llarg de la tarda la companyia
Tastacontes va fer lectures biogràfiques de
les estades de Montserrat Roig a Canet, i
la companyia La Baldufa va amenitzar la
tarda amb entreteniments per als més menuts.
Acte de Barcelona
Una altra fita important del calendari
d’enguany va tenir lloc al cap i casal, Barcelona, els passats 24 i 25 de setembre,
amb un conjunt d’actes lúdics i reivindicatius a la plaça de Catalunya.
El dissabte 24 de setembre al matí es van
dur a terme jocs lingüístics d’enginy, un
espai lúdic i creatiu per a petits i grans. Es
va confeccionar un racó de creació de rodolins adreçat als més menuts i un concurs
d’endevinalles per a totes les edats. Moltes
famílies es van acostar a l’espai de la CAL
per participar d’aquestes activitats i també
per conèixer l’entitat.
L’endemà diumenge va tenir lloc l’acte
central de la celebració. A les 12 del migdia
es va desplegar un mapa gegant dels Països
Catalans, tot un símbol del Correllengua
que reivindica la ferma defensa de la unitat
lingüística. Tot seguit, alumnes de l’Escola
Joan Pelegrí del barri de Sants de Barcelona van representar l’arribada de la Flama
de la Llengua des dels quatre extrems dels
territoris de parla catalana. A continuació,
el periodista i escriptor Vicenç Villatoro va
fer la lectura del Manifest i tot seguit es
va muntar el trencaclosques tridimensional que commemora el 20è aniversari del
Correllengua.
Finalment, el Col·lectiu d’Artistes de Sants
va fer una lectura de fragments de Montserrat Roig, L’esdeveniment va comptar amb

Imatge d’un dels moments de l’acte de celebració dels 20 anys de Correllengua a la plaça de Catalunya de Barcelona

la directora general de Política Lingüística,
Ester Franquesa, que va ser l’encarregada
de cloure l’acte, i la cap del Servei de Foment de l’Ús del Català, Montserrat Nadal.
Imatge d’un dels moments de l’acte de celebració dels 20 anys de Correllengua a la
plaça de Catalunya de Barcelona
L’escola, protagonista actiu
Si l’any passat ja es van fer passes perquè el
Correllengua s’endinsés a l’escola, enguany
podem dir que aquelles llavors han fructificat i amb força.
Ja durant el darrer trimestre del curs
2015/16 quinze escoles i instituts van
treballar la figura de Montserrat Roig,
involucrant alumnes de diverses edats, especialment de secundària i batxillerat. Es
calcula que ja llavors, al voltant d’un miler
d’escolars van participar-hi. Un cop iniciat
el curs 2016/17, la xifra ha anat augmentant i ja supera la trentena de centres. Les
activitats que realitzen els alumnes són variades i totes elles molt ben triades. Aquest
és el cas de l’Institut Montserrat Roig de
Sant Andreu de la Barca, que han treballat
i analitzat textos i audiovisuals de l’autora,
al voltant de la seva tasca com a investigadora de la presència dels catalans als camps
nazis. A l’Institut d’Almenar van aprofitar

la celebració d’un festival que realitzen al
voltant de Sant Jordi per retre homenatge
a l’autora. Alumnes de 2n d’ESO van llegir
als companys el poema “Mort a Ravensbrück” i van escoltar-ne la versió musicada
amb veu de Marina Rossell. Finalment,
alumnes de batxillerat van llegir l’article
de Roig “Som una ganga” publicat al diari
Avui.
Altres centres han treballat l’autora a partir
de l’exposició “Montserrat Roig. 45 anys
de vida, 25 de llegat”, elaborada per la
CAL i l’Associació de Dones Periodistes
(ADPC). Han fet diverses activitats a partir del contingut dels plafons i han exhibit
l’exposició al centre. És el cas de l’Institut
Serrallarga de Blanes, La Salle de Santa
Coloma de Farners o l’Institut Secretari
Coloma de Gràcia.
Feta aquesta pinzellada, podem dir que el
Correllengua 2016 va camí d’assolir els objectius plantejats per la CAL quan aquest
es va iniciar, i denota l’elevat grau de mobilització i conscienciació que viu la nostra
societat, que continua reivindicant des de
la festa, la transversalitat i la participació,
la normalització total de l’ús social de la
llengua. Manllevant les paraules de Vicenç
Villatoro, empenyent perquè el català “esdevingui la llengua de la plaça pública, la
llengua compartida”.
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Créixer, un repte dels projectes
Xerrem i Junts
Els que ens hem
involucrat durant els
darrers deu anys en els
projectes Xerrem i Junts
de la CAL —gestors,
promotors i voluntaris—
hem pogut constatar
com aquestes iniciatives
centrades en la conversa
troben terra adobada
en infinitat de col·lectius
socials.

Jordi Esteban

Coordinador del projecte Junts

Avui vull fer conscients els lectors de les possibilitats reals d’extensió d’una iniciativa que
fa créixer, alhora, coneixement i domini de la llengua, cohesió en la diversitat, i estima
del país. Una iniciativa que no podem mantenir encotillada per uns recursos que no permeten fer-la créixer. Vet aquí una llista, a tall d’exemple, de punts amb influència social
on s’hi han iniciat d’alguna manera grups conduïts per voluntaris i on seria ben factible
aconseguir-ne un creixement força significatiu.
•

Hi ha biblioteques de barris perifèrics de poblacions grans que han impulsat la creació de grups
de conversa en l’espai destinat a activitats grupals.
Les que estan en idèntiques circumstàncies en altres punts del país col·laborarien, de ben segur, en
una proposta que combrega amb la definició de
biblioteca pública: espai de trobada de persones i
idees.

•

Uns seguit de direccions d’escoles de primària han
vist en el projecte Junts una eina idònia per als
pares i mares i han comprovat com l’assistència als
grups fa créixer el suport a l’estudi dels fills. Que
bé que aniria poder concertar amb les federacions
de les AFA i amb el Departament d’Ensenyament
per escampar la idea!

•

Hi ha associacions de comerciants de mercats que
veuen com a les botigues encara no s’hi sent a
parlar català com seria normal. Tenen espais idonis i disponibles i coneixen persones que estarien
encantades de conduir-hi grups de conversa. La
CAL ja ho ha provat amb èxit. Caldria fer-ne difusió entre els municipis i les associacions.

•

En algun centre penitenciari, a l’escola de formació d’adults, hem tingut grups amb reclusos
interessats a introduir-se o a millorar el català,
amb vistes a tenir més oportunitats en la reintegració social. No seria difícil donar a conèixer
l’experiència al Departament de Justícia i estendre
una pràctica que resulta altament concorde amb
els criteris de rehabilitació.

•

Hi ha organismes d’atenció a persones amb dificultats diverses que han assumit la metodologia
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dels projectes Xerrem i Junts i la duen a terme dins dels propis
programes. Seria magnífic proposar aquesta participació, de
manera més extensa, a ens com Creu Roja, Càritas i altres
d’afins.

Quedaria encara parlar de centres cívics, socials i culturals,
d’escoles d’adults, d’associacions de veïns, d’ateneus populars, de
sindicats, d’agrupacions catalanes tradicionals (corals, castellers,
centres excursionistes...), de casals de gent gran, etc.

•

Sovint les parròquies de barris amb densitat d’immigració
difonen entre els fidels la conveniència d’aprendre i usar el
català. No ha estat gens difícil plantar-hi grups de conversa en
aquelles que ho han sol·licitat. La majoria de bisbats estarien
encantats d’acollir grups de xerraires, fidels o no, en les cases
parroquials del país.

•

Moltes entitats d’acollida, assessorament, formació i mediació
de persones nouvingudes troben en els projectes de la CAL
una eina formativa en català congruent amb els seus objectius.
N’hi ha a totes les poblacions catalanes.

Necessitem recursos personals i econòmics. Amb ells, els projectes Xerrem i Junts podrien donar una empenta significativa als
tres vectors que a Catalunya i a la resta dels Països catalans necessiten créixer: l’ús preeminent del català en les relacions socials,
la cohesió d’una població diversa en orígens i cultures i la consciència de pertinença a una nació sobirana. Ho hem fet possible
aquests darrers deu anys en la mesura de les nostres possibilitats
i ara treballem per poder créixer, perquè, com es pot constatar
amb el que he comentat, hi ha força camp per córrer, encara, i
força horts per cultivar. I disposem d’eines i de gent magnífica
que sap menar-les.
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Catalunya Nord o quan el
nom sí que fa la cosa
A finals de juny es
coneixia el resultat de
les votacions per buscar
una denominació a la
regió que abraça el
Llenguadoc-Rosselló
Migdia-Pirineus.
L’epígraf ‘Occitània’ fou
el més votat, una opció
que rebutgen els nordcatalans, que demanen
afegir-hi “País Català”.
Així ho van demostrar
les més de deu mil
persones que van sortir
al carrer el passat 10 de
setembre a Perpinyà en
la segona manifestació
més important d’aquest
segle.

X. T.

Els col·lectius que agrupen la majoria
d’entitats, partits i ciutadans amb sensibilitat per la identitat catalana, el col·lectiu
SEM (ERC, CUP, Unitat Catalana, Europe Ecologie Les Verts) i la plataforma Oui
au Pays Catalan, havien fet una crida a la
ciutadania a aconseguir una mobilització
“històrica” i ho van aconseguir. Els van
fer costat desenes d’entitats, partits, petits
empresaris, associacions gremials i grups
molt diversos en una marxa plenament
transversal que també reclamava la consecució d’institucions pròpies i d’un estatut singular per a la Catalunya Nord. El
SEM, entitats com l’ANC o la Federació
per a la defensa de la llengua i la cultura
catalanes i d’altres associacions i persones
a títol individual van reivindicar“una Catalunya Nord amb capacitat institucional
en el terreny polític, cultural, lingüistic i
econòmic” al costat de Convergence Démocratique de Catalogne (CDC), promotora del Comitè per al País Català, que
és qui promou la campanya Oui au Pays
Catalan. CDC s’havia escindit al març del
SEM, però la unitat d’acció va prevaldre
sobre altres consideracions en una marxa
encapçalada per bona part dels alcaldes de
la Catalunya Nord mostrant el suport del
món local a aquesta causa com ja havien
fet prèviament instal·lant cartells sota dels
rètols d’entrada als seus pobles. A Perpinyà s’ha afegit el rètol de “La Catalane” en
una versió sui generis de la campanya que
es va iniciar a la localitat de El Soler, que
va ser la primera en afegir el rètol de “País
Català”. La vicealcaldessa de Perpinyà,
Annabelle Brunet, afirma que aquest municipi és “la capital dels Països Catalans,

una marca que es desenvolupa des de fa
30 anys” i reivindica aquesta senyalització
assenyalant que “reafirma el que som”. Els
manifestants, darrera la pancarta que deia
“L’orgull i l’honor de parlar una llengua
amb una gran història” i una altra amb
“Sí al país Català”, van transcórrer els carrers més cèntrics de Perpinyà fins arribar
al Castellet, on portaveus del SEM i Oui
van reclamar un estatut per a la Catalunya del Nord similar al de Còrsega. Ara el
consell de ministres francès té l’última paraula un cop escoltat el dictamen del Consell d’Estat. Una decisió que portarà cua si
es ratifica el nom i que podria significar la
revifada del moviment catalanista. Aquest
escenari de conflicte no ha fet que la
CCMA es replantegi reobrir la corresponsalia de TV3 a la Catalunya Nord.
“Les institucions i els ciutadans de la
Catalunya Nord estan molt satisfets amb
el model actual” va afirmar el director
de Televisió de Catalunya, Jaume Peral,
quan la CUP li va demanar si tenia intenció de restablir la corresponsalia de
Perpinyà que va tancar fa tres anys. El
diputat cupaire, Albert Botran, va defensar les retransmissions seguint l’antic
model “més arrelades al territori” i que
parlaven les variants pròpies de les comarques. Botran va dir que, en el fons,
privant d’una corresponsalia estable
la regió, s’estava tractant als seus habitants com a “catalans de segona”, però
Peral va respondre que el seguiment de
l’actualitat informativa d’aquesta zona
ha augmentat amb la cobertura que fan
la periodista Sion Biorrun i el càmera
Kilian Soler.

19

revista de la llengua i la cultura catalanes

Arreu del país

Hervé Pi: “No tenim res en contra els
occitans, però el nom d’aquesta regió és
un insult a la nostra història i identitat”
L’activista Hervé Pi
valora la històrica
manifestació de
Perpinyà contra la
macroregió d’Occitània
mentre analitza la
situació política i
cultural de la Catalunya
Nord, on deixa clar que
“la identitat catalana
se reivindica cada dia”
perquè està “arrelada”.

Com valora la històrica
manifestació de Perpinyà?
Aquesta manifestació és la segona manifestació important en defensa del nom del
territori d’aquest inici de segle XXI. Fa
una desena d’anys Montpeller volia canviar el nom de la regió. En aquest moment
se volia substituir «Languedoc Roussillon
per Septimanie». L’èxit de la manifestació
va obligar en Georges Frêche, llavors president regional a fer un pas enrere. Enguany,
Tolosa temia la reacció dels catalans amb
la tria d’un nom no adequat, per aquesta
raó s’ha organitzat una consulta.El resultat
de la consulta que era previsible, només
podia despertar un sentiment d’injustícia.
Per tant me n’alegri que milers de persones
hagin baixat al carrer i hagin reivindicat la
identitat catalana.
És un punt d’inflexió a l’hora
de reivindicar la catalanitat
de la Catalunya Nord?
La identitat catalana se reivindica cada
dia. S’expressa poc sovint d’aquesta manera, però sí que existeix, sí que és arrelada.
Però si el sentiment de catalanitat és fortament arrelat, cal entendre que l’estat francès ha reeixit a fer arrelar un sentiment de
pertinença a França. Dins força esperits
les dues identitats conviuen. Poca gent té
conciència que la segona esclafa la prime-

Poca gent té
conciència que la
identitat francesa
esclafa la catalana,
però picant pedra
acabarem despertant
més consciències
X. T.

ra, que inoxerablement l’està substituint.
Ara, crec que no hi ha res de perdut i que
la resistència serà encara llarga, però que
picant pedra, acabarem despertant més
consciències.
Que si hi hagin afegit batlles,
intel·lectuals, músics, empresaris
i entitats del teixit social
nord-català demostra que la
demanda és col·lectiva?
La demanda és col·lectiva, no hi ha cap
dubte. Les personalitats s’han posat a la
primera fila perquè tenen consciència que
no podem acceptar ser titllats d’occitans.
No tenim res en contra els occitans, però
no sem pas occitans, per tant el nom
d’aquesta regió és rebut com un insult a la
nostra història, a la nostra identitat.
La negativa del govern a
francès a incloure “País
Català” a la macrororegió
d’Occitània si s’acabés
confirmant per decret quines
conseqüències podria tenir?
El que més m’ha estrenyat és que hagin
triat i acceptat «Occitanie», fins al final
pensavi que triaren un nom sense connotació identitària. Ara és fet, hi ha un recurs ciutadà que potser ho canviarà, però
demanarà temps.Per tant, ara hi sem. Les
conseqüències se mesuraran a mitjà termini. Crec que des de la regió se tindrà prou
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traça com per a amagar aquest nom de regió a Catalunya, igual com ho havia fet en
Frêche ara fa deu anys. A Catalunya Nord
no hauríem de veure «Bienvenue en Occitanie», no crec que facin aquesta mena de
provocació.
La demanda del col·lectiu SEM
que reclama institucions pròpies
per a la Catalunya del Nord
és una quimera que no pot
fructificar o que va guanyant
força entre la població?
Crec que pot fructificar, ja existeix a l’estat
francès. A Còrsega per exemple tenen un
estatut particular que els permet decidir
en molts àmbits. Hem de poder gestionar
les necessitats del territori i dels habitants.
Hem d’aconseguir una institució, un estatut, uns pressuposts. Ho hem d’explicar,
hem de continuar demanant i reivindicant, no tenim més opcions.

El menyspreu parisenc i
el menyspreu tolosenc
se fa cada vegada més
evident. El nom és la
mostra més flagrant

Aconseguirem? Suposi que sí però caldrà
temps. El menyspreu parisenc i el menyspreu tolosenc se fa cada vegada més evident. El nom és la mostra més flagrant.
Aquestes demandes contrasten
amb l’ús del català. Segons
l’Enquesta d’Usos Lingüístics
només un 5.7% de la població
nordcatalana utilitza el català
com a llengua habitual. Si el 60%
l’entén i el 35% el sap parlar,
per què no s’utilitza més?
Fa 3 segles i mig que la llengua catalana
pateix les polítiques franceses. A partir del
segle XX, i sobretot a partir de la segona
meitat del segle XX tot s’ha accelerat. Fins
llavors la llengua francesa era a les institucions, era a l’ensenyament, al cinema…
era a l’espai públic. A partir de llavors entra via les ràdios i televisons a les llars, a
la quasi totalitat de les llars. L’agricultura
decreix, l’augment de joves que marxen a
París per a treballar, la vinguda de funcionaris francesos en terra catalana… són elements que han accentuat el coneixement i
l’ús del francès.
I quina és la situació actual?
Amb mig segle hem passat d’una societat
majoritàriament catalanoparlant a una so-

cietat que domina el francès gràcies a una
política estatal que ha utilitzat tots els mitjans al seu abast per a esborrar la llengua
catalana: mitjans de comunicacions únicament en francès, ensenyament obligatori
únicament en francès, institucions francòfones, trasllat de les forces joves cap a
França…I Catalunya Nord pesa molt poc
en el marc estatal. Si la comunitat autònoma de Catalunya representa el 16% de la
població de l’estat espanyol, i més encara gràcies a les Illes, al País Valencià i a la
Franja, cal recordar que Catalunya Nord
representa 0,7% de la població estatal
francesa. Tenim a més unes cinc mil persones que vénen de França a instal·lar-se a
Catalunya Nord cada any. Sense política
lingüística seriosa tenim dificultats per a
arribar a fer descobrir la llengua catalana
als nouvinguts.
Unes dades que contrasten
amb l’augment del prestigi
cap a aquesta llengua per part
de la població de la Catalunya
Nord, que es mostra favorable a
mesures que promoguin el català
en l’ensenyament i a la vida
pública. No és contradictori?
Crec que majoritàriament els nord-catalans tenen ganes de transmetre la llengua
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als fills, però amb el tall generacional de la
post-guerra se’n senten incapaços. A partir d’aquí esperen tot de les institucions,
de l’ensenyament en particular, però les
institucions en general, i l’enseyament en
particular han estat formatats pel contrari.
Si Catalunya esdevé un estat
independent i el català passa a
ser una llengua d’estat, la situació
podria canviar al nord perquè es
veuria el català amb més prestigi?
Cada pas endavant de Catalunya repercuteix a Catalunya Nord. La llengua tindrà
més prestigi, però no augmentarà pas automàticament les presència de la llengua
a l’espai públic. Si afegim que la frontera
mental entre catalans és sempre present,
profundament present llavors veiem les dificultats. Els catalans del «sud» que tenen
nocions de francès, quan se troben a Catalunya Nord s’expressen majoritàriament
en francès. Aquests que no en saben usen
sovint el castellà enlloc del català. Ei, passa
el mateix amb la gent del nord que passa
l’Albera, fins i tot aquests que saben català
però que no tenen conciència de la unitat

de la llengua.
La lluita per la independència del
Principat com es viu a la Catalunya
Nord?
Hi ha gent a l’expectativa. Cada any centenars de persones es manifesten l’11S. Hi
ha signes que no enganyen, hi ha gent que
demana si podran sol·licitar la nacionali-

tat catalana. El dia de la República serà
una gran festa, potser la viurem a Catalunya Nord, potser la vindrem a viure al
sud, però sem força més que els 11S precedents a celebrar-la. I si a curt termini
aconseguim un carnet d’identitat oficial
català mourem conciències, esborrarem
fronteres mentals, serà per molta gent un
terratrèmol.

La Bressola celebra 40 anys d’ensenyament en català
La Bressola ha celebrat aquest setembre quatre dècades d’ensenyament en català a la
Catalunya Nord. Aquest projecte educatiu va iniciar la seva tasca el 16 de setembre
del 1976 amb tan sols set alumnes i ara ja són més de mil els que poden escolaritzarse en català en els set centres existents d’infantil, primària i secundària. “Sem Nord,
fem Bressola” és el lema escollit per commemorar aquests 40 anys que s’han plasmat
amb el documental “Mirades més enllà d’una realitat, 40 anys d’escoles catalanes
a la Catalunya nord”. Un treball que recorda les dificultats dels primers anys, que
van tenir el seu punt culminant el 1982 amb la vaga de fam d’un dels fundadors, Joan
Pere Le Bihan, per la negativa del Consell General d’atorgar-los subvencions, que
finalment van arribar. Tretze anys més tard, va ser un altre any clau per a La Bressola
perquè va ser quan es va signar un conveni amb l’Estat que va acceptar el català com
a llengua vehicular a les aules, fet que va facilitar la creació de quatre escoles i un
centre de secundària.
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Llengua Nacional: 25 anys al
servei de la llengua i del país
“Afermar la llengua
en tots els camps.
Desvetllar la consciència
d’una realitat nacional
catalana. Defensar la
unitat de la llengua i
la riquesa de les seves
variants dialectals. Que
la llengua catalana sigui
el mitjà de comunicació
natural i espontani
als Països Catalans”.
Així defineix Llengua
Nacional les finalitats
de l’associació que
s’expressen per mitjà de
la revista que porta el
mateix nom.

L’Associació Llengua Nacional celebra enguany el seu vint-i-cinquè aniversari. Va
néixer el 14 de juny de 1991, gràcies a la
disposició i aportació voluntària de moltes
persones mogudes, sobretot, per l’interès
per la llengua i pel país.
En els primers temps va editar un modest
butlletí, però ben aviat va néixer la revista
LLENGUA NACIONAL, que ha servit i
serveix de vehicle i suport a totes les iniciatives que emprèn l’associació. La publicació té un objectiu primordial, que és, en
paraules de la seva directora actual, Mercè
Espuny, la de postular-se «com a referent
genuí de la normativa establerta per Pompeu Fabra, duent a terme el compromís
d’explicar i defensar els valors de la nostra
llengua, impulsant-ne també el bon coneixement, domini i ús».
LLENGUA NACIONAL és una revista
d’alta qualitat, tant per les persones que
hi escriuen com pel contingut dels diferents articles que s’hi publiquen. Entre
els col·laboradors habituals trobem, entre
molts altres, noms de gran prestigi, com
Josep Ruaix, Antònia Carré, Marcel Fité,
Albert Jané, Jordi Solé i Camardons, Isidor
Marí, Carles Riera o la mateixa directora,
Mercè Espuny.
En la revista s’hi poden trobar tant continguts que aborden la sociolingüística
com altres de més tècnics com són els
d’ortografia, sintaxi, lèxic o estilística, a

Jaume Marfany

més d’un editorial, alguna entrevista i ressenyes d’obres.
La nova direcció de Llengua Nacional es
proposa renovar i transformar la revista
amb una edició digital per tal que el potencial que hi ha en cadascun dels números
editats, amb tota la informació que comporten, pugui arribar al màxim de gent
interessada en la llengua i el país. El web
també es renovarà i, posteriorment, es digitalitzaran tots els números de la revista
perquè els continguts puguin ser accessibles també en format digital.
La nova direcció s’ha plantejat com a
objectiu que la revista arribi a tots els racons del món on hi hagi un «foll de la
llengua catalana» i que sigui atractiva
tant per als alumnes de cursos superiors
d’ensenyament com per als professors
d’institut o d’universitat. Vol ser una revista plural, on tothom tingui cabuda, salvant, és clar, l’esperit que la informa.
Aquest passat setembre, LLENGUA NACIONAL va publicar el seu número 96,
fidel, com sempre, al seu ideari i duent a
terme el compromís d’explicar i defensar
els valors de la nostra llengua, impulsantne també el seu bon coneixement, domini
i ús.
Podeu seguir les activitats de Llengua Nacional a través del web llengua nacional.
cat, del Facebook i del Twitter.
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El català, una qüestió d’actitud
I si parlem català?
David Vila i Ros
Tallers per la Llengua
2016

Més enllà de legislacions, quotes o campanyes per fomentar l’ús del català, la
nostra actitud en el dia a dia és la que
determina la seva salut. La normalització
lingüística passa pel carrer. Així ho sosté
David Vila en el seu darrer llibre I si parlem
català?. El dinamitzador lingüístic remarca
que l’objectiu del llibre és potenciar l’ús
social de la llengua catalana: “Si i fer-ho
sobretot incidint en els hàbits lingüístics
individuals, canviar d’idioma té un impacte directe i molt gran en el seu ús i si els catalanoparlants seguissin parlant català pujaria”. En aquest sentit, l’escriptor utilitza
un model de base matemàtica fonamentat
en una societat bilingüe com la catalana on
cada llengua gaudeix de la meitat de parlants que coneixen alhora tots dos idiomes:
“Si els de la llengua minorada canvien
d’idioma, el seu ús cau per sota del 10% en
les converses”. Aquesta obra, editada per
Tallers per la Llengua, entitat que va fundar, té moltes similituds amb un altre dels
llibres que ha publicat, I si parlem amb el
veí del segon?: “Aquell parlava sobre la independència i anava adreçat als indecisos.
Aquest parla de llengua, però comparteix
el format, és molt fàcil de llegir i és breu
i concís amb un llenguatge planer amb la
finalitat de despertar l’interès per les llengües i, especialment pel català, entre els
lectors perquè l’utilitzin més”. L’empresa
no és senzilla. Cada cop hi ha més parlants de català, però al mateix temps es
parla menys. “Totes les dades assenyalen
que mai hi havia hagut tants parlants de
la nostra llengua, però la situació política,
demogràfica o econòmica que té una llengua en comparació amb l’altra no hi ajuda,
però els hàbits lingüístics són claus, la majoria de catalanoparlants canvien d’idioma
perquè pressuposen que no els entendran,
tot i que no cal fer-ho perquè els estudis
demostren que gairebé tothom l’entén”.
Els prejudicis, però, ens condicionen a
l’hora d’utilitzar el català en tots els àmbits: “Costen molt de canviar i de reafir-

mar, molts creuen que és de mala educació
continuar parlant en català si l’altre ho fa
en castellà, que és una llengua provinciana que tanca portes i aixeca barreres, tot
plegat denota baixa autoestima lingüística,
que no pensen que és una llengua de primera”. Vila admet que és possible trobar-se
en contextos en què l’interlouctor no entén el català i en aquests casos dóna alguns
consells per sortir del pas: “Hi ha gent que
no l’entén, però que també té grans dificultats per parlar espanyol, com que són
interaccions molt curtes es poden utilitzar
recursos com parlar més lent, llenguatge
no verbal, dir-ho en català i després en
castellà perquè se’n recordi quan vingui un
altre client, és un diàleg curt, no una tesi
doctoral i hem d’intentar no renunciar a
la nostra llengua, tenint present que en la
majoria d’ocasions ens entenen perquè ara
canviem a la primera de canvi”. A parer de
l’autor sabadellenc, la recepta per capgirar
el descens de l’ús del català passa per prendre consciència que només depén de nosaltres: “ Ho tenim a l’abast de la mà, l’hem
de parlar més perquè una llengua s’aprèn
quan es necessària al carrer, quan es parla, i
ho hem de fer amb normalitat perquè vuit
de cada deu persones la saben parlar i si
no canviem d’idioma veurem com l’altre es
passa al català o segueix en castellà sense
que es produeixi cap tensió lingüística”.

CLOENDA oficial

`

Perpinya - 5 de novembre
sortida autocar

7.45h
8.00h
8.10h
8.20h

Esplugues de Llobregat (pl. Santa Magdalena)
Plaça de Sants (lateral del nou sortidor)
Plaça Universitat (lateral mar)
Fabra i Puig (darrere l’estació de trens)

visites

Aqüeducte de les Arcades
Centre històric de Perpinyà
Dinar de carmanyola al Parc de Sant Vicenç

ACTEs de la diada

16.00h Manifestació “SEM CATALUNYA NORD. SEM UN PAÍS CATALÀ. VOLEM DECIDIR”
Parlaments
Marxa de torxes
Tornada a Barcelona un cop finalitzi la marxa de torxes (cap a les 19.30h)
Preu autocar: 10 euros
Més informació i reserves: cal@cal.cat - 638030965
ORGANITZA:

CREU DE SANT JORDI 2016

AMB EL SUPORT DE:

