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Fa uns mesos, es va publicar l’informe sobre la situació de llengua catalana (2015)
elaborat per la Direcció General de Política Lingüística. L’informe conté, a més de
les actuacions més rellevants en matèria de
política lingüística realitzades durant l’any
2015, tot un seguit de dades que permeten
conèixer la situació de la llengua catalana en
diversos àmbits de la societat.
Moltes d’aquestes dades ens conviden a la
reflexió sobre el futur de la llengua en un estat independent. La independència la volem
per molts motius, diferents segons cadascú,
però ha de quedar clar que també la volem
per la llengua.
Evidentment, no totes les dades són negatives, n’hi ha que conviden a l’optimisme.
Cal, però, revisar les dades negatives. Per començar, hem passat del 14,2% que el 2003
afirmava no tenir competències en català, al
25% de 2013. Una xifra massa alta que, a
més indica un greu retrocés pel que fa, no
ja a l’ús, sinó al coneixement de la llengua.
Una altra dada força negativa és la que es refereix a la llengua habitual, és a dir, a la llengua que es fa servir més sovint. El 46% parla
habitualment en castellà i el 36% en català.
A Barcelona, només un 32,50%, i a l’Àrea
Metropolitana un escàs 22,6%. La situació
no millora gaire en llocs com el Penedès
(35,3%) o al Camp de Tarragona (37,3%).
Un percentatge força baix tenint en compte
l’ampli coneixement de la llengua catalana
per part de la població.
En els usos interpersonals la situació tampoc no és per llençar coets. Els pitjors per-

centatges d’ús del català els trobem en les
converses que tenim a la llar, amb els companys de feina, amb els amics o els veïns i
que només van del 32% al 35%.
Els percentatges de gent que no sap parlar
català són extremadament greus en determinades poblacions: Badalona, Salou, Lloret
de Mar, Cornellà, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, presenten
percentatges molt negatius pel que fa a la
capacitat de parlar en català. En aquestes
poblacions només entre un 50% i un 60%
admeten ser capaços de parlar en la llengua
del país.
El consum de televisió.... en llengua catalana tot just arriba al 50%, mentre que en
castellà és del tot majoritari amb prop d’un
90%. Món de la justícia... Cinema.... només un 3,7% de sessions s’han fet en català,
ja sigui original, doblada o subtitulada.
La realitat és crua: l’ús del català és minoritari a Catalunya. És del tot imprescindible
reflexionar sobre l’estat de la llengua catalana per poder debatre les mesures que caldrà
implementar en un futura república independent. Des de l’estatus de la llengua fins
a un pla de normalització pel que en fa a
l’ús, que sigui real i efectiu i que disposi dels
mitjans necessaris.
Si el català acaba sent només la llengua de
l’administració i la llengua de l’aula –i va pel
camí de ser-ho- n’haurem signat el certificat
de defunció.
Jaume Marfany Segalés
Director de l’Escletxa
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Refugiats

Volem acollir!
El 15 de març de 2011,
com a conseqüència de
l’arrest i tortures patides
per un grup de joves
adolescents contraris
al règim, s’inicien les
manifestacions pacíﬁques
contra el president sirià
Baixar al-Assad. Les
onades de manifestacions
acaben derivant en la
creació, per part de
desertors de l’exèrcit i
un sector de la societat
civil, de l’Exèrcit Lliure
de Síria. D’aquesta
manera, s’iniciava
una guerra sagnant
i tràgica, una guerra
que ja dura cinc anys.

Jaume Marfany
Director de l’Escletxa

Depenent de l’origen dels informes, la
guerra ha comportat entre 300.000 i
500.000 morts i més d’un milió de ferits.
Tretze milions de desplaçats, prop de cinc
milions de refugiats que fugen als països
veïns i més d’un milió a Europa. L’onada
de refugiats més important des de la Segona Guerra Mundial.
Gairebé tots, acaben en inhumans camps
denominats “de refugiats”, massa similars,
però, als horribles camps de concentració.
La reacció europea ha estat tímida, confusa
i poc compromesa. Escudats sota la manca de capacitat, en el fons han demostrat
l’escassa voluntat política i humanitària
per intentar resoldre
aquesta greu crisi.

El meu

seva estada a Argelers. Només, algun dia
en què, segurament, tenia necessitat de
buidar una mica el cor, m’havia comentat
com n’era de dura la vida en aquell camp
amb milers de persones escampades per la
sorra (al principi, els barracons eren escassos) i com, per intentar descansar una
mica a la nit, calia fer un forat per provar –inútilment- d’aixoplugar-se mínimament. Però la sorra, em deia, no deixava
anar mai aquell fred, aquella humitat que
s’endinsava fins als moll dels ossos.

El camp d’Argelers es va obrir el 3 de febrer de 1939. 80.000 persones hi van arribar en menys de 7 dies i es calcula que, en
els dos anys que va estar en funcionament,
hi van arribar a passar
pare va ser
465.000 refugiats.

El meu pare va néixer l’any 1913. Això
internat, com milers
vol dir que va haver
França, la de la liberi milers de refugiats,
de patir tota la Gueté, igualité i fraternirra Civil i la dura
té, s’havia preparat
en el camp de
postguerra. Durant el
molt abans, amb un
concentració francès
març de 1939 va traDecret Llei de 1938,
vessar la frontera frandavant la imminent
(dit d’internament)
cesa formant part de
arribada de centenars
d’Argelers
la retirada de l’exèrcit
de milers de perrepublicà. Va ser insones a causa de la
ternat, com milers i milers de refugiats,
caiguda de Catalunya
en el camp de concentració francès (dit
en mans de les tropes de Franco. De la red’internament) d’Argelers. El meu pare no
clusió administrativa, passarien als camps
en parlava gaire, ni de la guerra, ni de la
d’internament per acabar en veritables
camps de concentració.

La Guerra Civil espanyola va provocar un
exili totalment diferent als viscuts anteriorment pel país. Els cronistes de l’època
el defineixen com l’exili de tot un poble:
obrers, camperols, professors, militars,
intel·lectuals, menestrals.... abandonen el
país fugint de les tropes franquistes. Antoni Rovira i Virgili descrivia de manera
magistral i crua aquell èxode: “Carros que
van amunt plens, atapeïts de mobles, matalassos i fins i tot gàbies d’aviram. Cada
carro és una família que se’n va. Cada renglera de carros és una vila que es buida”.
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Històricament, més enllà del llarg exili de
1939, Catalunya ha estat una terra d’exilis i
diàspores. La Guerra de Successió de principis del segle XVIII va provocar una allau
continuada d’exiliats i refugiats que s’allarga
fins al 1725. La població catalana de l’època
sumava uns 450.000 habitants. Més de
30.000 es van exiliar, gairebé un 10% de
la població. Vint anys després, d’aquests
30.000, només uns 3.500 havien sobreviscut a l’exili.
Un altre període en què Catalunya viu de
nou un exili és al final de la primera Guerra
Carlina, el 1840, quan en diferents onades
de refugiats travessen la frontera francesa
més de 45.000 persones.
Catalunya coneix molt bé el que significa
l’exili, la diàspora, el passar de ser ciutadà
a ser refugiat o exiliat. Potser també per
aquest motiu és una terra d’acollida, una
terra en què la solidaritat és un valor que
compartim i practiquem tots i cadascun
dels ciutadans d’aquest país.
Des de finals del segle XV fins a principis
del segle XVIII, travessen els Pirineus milers
d’occitans i francesos empesos, tant per la
manca de recursos per la subsistència en les
seves zones d’origen, com pels efectes deri-

Refugiats

vats de les Guerres de Religió a França. El
punt àlgid de la immigració es va produir
entre 1541 i 1626, període que es caracteritza per l’arribada d’un enorme onada
d’occitans del sud i del centre-sud del país
veí.

Cal recordar i tenir
ben present aquesta
Catalunya que ha patit
també els mateixos
sofriments i que ha
acabat esdevenint
una Catalunya
acollidora i solidària

L’any 1900 Catalunya tenia prop de dos
milions d’habitants. Les onades migratòries
de la dècada de 1920 i la dels anys 60 i 70,
amb persones procedents majoritàriament
de l’interior de la península, expliquen el
creixement de la població catalana fins als
coneguts sis milions. L’arribada contínua de
nous ciutadans provinents d’arreu del món
han disparat la demografia catalana fins ben

a prop dels vuit milions d’habitants.
Quan m’arriben les imatges dels refugiats
del segle XXI, penso sovint en el meu pare,
aquell Marfany descendent, segurament, de
les onades occitanes d’immigració. Intento
entendre (perquè ell mai m’ho va explicar
amb claredat) quin deuria ser el seu patiment en aquella superfície sorrenca voltada
de filat espinós i vigilada per membres senegalesos i de la Legió Estrangera Francesa;
una vida a la intempèrie, sense aigua potable, gairebé sense menjar, patint el fred, la
humitat, la fam, els polls, la sarna... Intento
entendre el patiment de centenars de milers
de republicans i republicanes que van anar
a parar a Argelers, a Gurs, a els Banys, al
Barcarés, a Sant Cebrià, al Voló o a l’Agde.
Per això, quan novament el món assisteix
impotent a una nova crisi humanitària
provocada per la misèria, la fam i la guerra, cal recordar i tenir ben present aquesta
Catalunya que ha patit també els mateixos
sofriments i que ha acabat esdevenint una
Catalunya acollidora i solidària.
Cal reflectir i traslladar aquests valors històrics al present i al futur per tal de pal·liar
la situació dramàtica que viu tanta gent forçada a deixar el seu país. Per intentar exigir,
de nou, que mai més es torni a repetir.
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És així de senzill
Al segle XXI
les societats
democràtiques
resolen les qüestions
de sobirania
sotmetent-les a
referèndums

Un Estat està format per un conjunt
d’institucions que han de vetllar per solucionar els problemes col·lectius de la seva
gent: prestar serveis públics, garantir ordre
i justícia, construir infraestructures.
Una bona part de la població catalana ha
arribat a la conclusió que l’Estat espanyol
no està interessat a resoldre aquests problemes dels catalans, tot i que els catalans contribueixen com ningú a finançar les institucions espanyoles. L’experiència els diu que
dins l’Estat espanyol sempre patiran greuges
econòmics; que la seva llengua no serà defensada, i que la sanitat, l’educació i les rodalies seguiran patint un finançament amb
insuficiència crònica. Amb tota la lògica del
món, aquests catalans voldrien tenir un Estat amic, i com que a Espanya no el veuen
possible, desitgen un Estat català.
Naturalment, hi ha altres catalans que no ho
veuen així, i preferirien seguir com fins ara,
dins l’Estat espanyol. Les dues posicions són

Al segle XX tampoc
vam poder triar, perquè
vam passar d’una
dictadura (la de Primo
de Ribera) a l’altra (la
de Franco) amb un
interludi molt crispat (la
II República), i, en morir,
Franco ho va deixar tot
“atado y bien atado”

igualment legítimes. Però com que en un territori no hi pot haver simultàniament dos
estats, caldrà triar.
Fins ara no hem pogut triar, perquè els estats, abans del segle XX, es conformaven a
partir d’enfrontaments militars, matrimonis entre reis o atzars dinàstics. Al segle XX
tampoc vam poder triar, perquè vam passar
d’una dictadura (la de Primo de Ribera) a
l’altra (la de Franco) amb un interludi molt
crispat (la II República), i, en morir, Franco
ho va deixar tot “atado y bien atado”.
Però ara som al segle XXI, i tot això ha passat a la història. Al segle XXI, les societats
democràtiques resolen aquestes qüestions
sotmetent-les a referèndums democràtics.
És així de senzill, i tot el món, dins i fora
d’Europa, ho entén. Quan els partits polítics d’Espanya diuen que no en volen ni
sentir parlar, demostren que segueixen amb
la mentalitat del segle XIX: una mentalitat
prepotent, d’arrels militars, autoritària. Una
raó de més per votar a favor de separar-nos
d’un Estat així.

Enric Casulleras
professor de la Universitat de Vic
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El Correllengua 2017
es dedicarà a Lola Anglada
L’inici tindrà lloc
a Tiana, municipi
on l’escriptora va
passar molts estius
i on va viure gran
part de la seva vida.

Coincidint amb el 125è aniversari del seu
naixement, la CAL ha decidit dedicar el
Correllengua 2017 a la il·lustradora i narradora infantil Lola Anglada. El gruix
d’actes i les activitats del moviment —que
enguany arriba a la 21a edició— recordaran no només la importància de l’obra
de l’artista, sinó també el seu compromís
amb els valors cívics, democràtics i catalanistes i el seu esperit feminista. L’acte
d’inici del Correllengua es durà a terme
divendres 30 de juny al vespre i dissabte 1 de juliol durant tota la jornada.
L’esdeveniment tindrà lloc a Tiana, municipi on Lola Anglada va passar molts
estius i on, després de la guerra civil, va
viure fins al final de la seva vida.

Els actes programats giraran entorn la
figura de Lola Anglada. També es llegirà
el Manifest del moviment, redactat per
l’escriptora i periodista Núria Cadenes,
que durant els mesos vinents escamparà el
missatge del moviment arreu del territori.
Com a novetat de l’edició d’enguany, la
CAL ha desenvolupat un portal web específic del Correllengua amb l’objectiu
de recollir tota la informació relacionada
amb el moviment i facilitar als organitzadors els materials i recursos necessaris per
desenvolupar les activitats.
Un altre dels punts forts continuarà sent
el Correllengua a les escoles, un conjunt
d’activitats lingüístiques adreçades a nens
i nenes d’infantil, primària, ESO i batxillerat per donar a conèixer la figura i l’obra
de Lola Anglada. Els recursos didàctics ja
es poden trobar al web del Correllengua.
El Correllengua 2017 s’impulsa amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Tiana,
dels hereus del llegat de Lola Anglada
i també de Núria Rius Vernet i Teresa
Sanz Coll, expertes en l’estudi de l’obra
d’Anglada. A més, compta amb el suport
i adhesió de desenes d’entitats culturals
d’arreu dels Països Catalans i és possible
gràcies a la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona.

Lola Anglada, una vida de compromís
Lola Anglada i Sarriera (Barcelona, 1892 – Tiana, 1984) és considerada la primera
il·lustradora professional catalana. La seva obra forma part del nostre imaginari
col·lectiu i és recordada sobretot pels seus contes il·lustrats, com En Peret, Margarida i, especialment, El més petit de tots, exemple de la lluita per les llibertats dels pobles i símbol de la resistència antifeixista. Lola Anglada va ser una ferma defensora
de la democràcia i va estimar profundament Catalunya. Tant, que un cop acabada
la guerra —i malgrat els riscos a què s’exposava— va voler restar al seu país en lloc
d’exiliar-se, fet que marcaria definitivament la seva carrera.

X. T.
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Lola Anglada, dona,
catalanista i republicana
Si busqueu per Internet
“Lola Anglada” el
primer que hi trobareu
serà l’apartat que té a
la vikipèdia i que, entre
altres, ens diu: “Dolors
Anglada i Sarriera,
coneguda popularment
com a Lola Anglada
(Barcelona, 29 d’octubre
de 1892 – Tiana, 12 de
setembre de 1984), fou
una narradora infantil
i dibuixant catalana.
Col·laborà des de molt
jove a gairebé totes
les revistes infantils
catalanes de l’època
i arribà a esdevenir
un dels escriptors
més representatius
del gènere a la
preguerra...”

Jaume Marfany
Director de l’Escletxa

Aquesta és segurament la visió que la majoria de gent té sobre la Lola Anglada: una
dona que dibuixava molt bé i que es va dedicar a il·lustrar contes i revistes infantils.
Aquesta ignorància –no volguda- sobre
persones que han marcat petjada en diferents èpoques de la història del nostre país
és, massa sovint, habitual. Lola Anglada no
n’és una excepció.
Lola Anglada va ser una extraordinària
dibuixant i il·lustradora amb una extensa obra que mostra una gran sensibilitat.
Evidentment, era una dona de la seva època i els seus dibuixos partien de l’estètica
noucentista i contenen un fort contingut
moralitzador. Això, segurament, els fa difícils d’ entendre avui dia, però, seguint els
ideals del Noucentisme, la seva és una obra
extraordinària creada amb la pretensió de
construir un país. Una obra cabdal dins el
moviment noucentista, tant pel que fa a la
seva qualitat artística com pels aspectes de
renovació cultural i ètica que s’hi difonen
Per conèixer bé, però, qui era Lola Anglada, cal veure’n tots els vessants, el polític,
el catalanista i el feminista.

El pensament polític i independentista de
Lola Anglada el trobem reflectit en molts
dels seus cartells. Ja durant la dictadura de
Primo de Rivera va participar activament
en el partit independentista “Nosaltres
sols”, en la campanya per l’amnistia per
als implicats en l’anomenat “Complot de
Garraf ”, intent d’atemptar contra el rei
Alfons XIII. Especialment il·lustrativa és
la fotografia que acompanya aquest article on podeu veure, el 1930, Lola Anglada
envoltada dels primers quatre indultats per
l’intent de regicidi.
El seu compromís amb la República i amb
Catalunya va fer que, durant la Guerra
Civil, s’afiliés a la UGT i que col·laborés
amb el Comissariat de propaganda. A través dels seus dibuixos hi veiem clarament
reflectit el seu pensament i la ideologia
republicana i catalanista. Des del que representa una jove desfent unes cadenes i
abraçant la bandera catalana fins al titulat
“la repressió Catalunya-Euskadi el 1934”
tot passant pels dedicats a l’11 de setembre o el que ironitza sobre la curta vida de
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l’Estatut de Núria, aprovat el 1932. En el
dibuix, l’Estatut està representat per un petit esquelet que una processó porta sobre
una safata, acompanyat del cartell: “ De la
cuna al sepulcro”.
La seva obra és el reflex d’aquest catalanisme i republicanisme. L’any 1937 crea “El
més petit de tots” potser la seva imatge més
coneguda i que va acabar esdevenint una
autèntica icona de la lluita contra el feixisme i per les llibertats de Catalunya.
Lola Anglada creia en la capacitat del seu
poble de crear un món millor, mitjançant
la lluita, la disciplina, l’amor i el treball. Va
traslladar a la seva obra i als infants valors
com l’heroisme, la solidaritat, el respecte,
l’amor als animals i a la natura, els valors
del bon humor i la importància d’un ideal
compartit.

Va ser una feminista de l’època. Una dona
independent i autònoma, insubmisa i rebel. Potser per això mai no es va casar perquè pensava que el matrimoni l’anul·laria
com a dona i com a professional. “Els
meus fills són els meus dibuixos.”, deia.
Entre altres, va treballar per revistes com
Feminal, una revista feminista que tenia
com a objectiu que la dona catalana elevés
el seu intel·lecte.
Després de l’ocupació de Catalunya per les
tropes franquistes, Lola Ang lada no va voler marxar cap a l’exili i va romandre a casa
seva, a Tiana. En els primers temps fins i
tot necessitava un salconduit per sortir
del poble. Va ser denunciada i es va haver
d’amagar per no anar a la presó per la seva
fidelitat a Catalunya i als pensaments catalanistes i republicans.

El 1948 la policia franquista li va retirar
els dibuixos d’una exposició a les Galeries
Syra de Barcelona pel fet de ser considerada “peligrosa, roja i separatista”. La seva
vida no va ser gens fàcil en la Catalunya de
la postguerra, pràcticament reclosa a Tiana
no va començar a trobar un cert reconeixement, realment efímer, durant els darrers
anys de la seva vida.

L’any 1937 crea
“El més petit de tots”
potser la seva imatge
més coneguda i que va
acabar esdevenint una
autèntica icona de la
lluita contra el feixisme
i per les llibertats de
Catalunya

Enguany es compleixen 125 anys del naixement de l’artista i des de la CAL hem
acordat recordar-la en la celebració del
Correllengua. L’any 1977 escrivia:
Aquestes meves pàgines,
record del meu viscut, les ofereixo
a la memòria dels màrtirs
immolats i perseguits en defensa
de les llibertats de Catalunya.
Avui, Diada de l’11 de setembre de 1977.
Per Catalunya
Per la nostra llibertat
(Lola Anglada)
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Els Premis Nacionals Joan Coromines
homenatgen a títol pòstum
Jordi Carbonell
La Creu de Sant Jordi
(1984), la Medalla d’Or
de la Generalitat (2001),
la Medalla d’Honor de
Barcelona (2002), el
premi Dignitat de la
Comissió de la Dignitat
(2014) o el Premi
Pompeu Fabra (2016).
Aquests són alguns dels
guardons concedits
a Jordi Carbonell
després d’una llarga
vida de compromís
per la independència,
la llengua i la cultura
dels Països Catalans.
La CAL se suma al
reconeixement amb el
Premi Joan Coromines
a títol pòstum.

Xavi Tedó

Llicenciat en Filologia Catalana, Carbonell fou professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ingressà dues vegades
a la presó, on va ser torturat; el gener de
1971, en ser processat, va exigir el dret a
declarar en català per denunciar la violació dels drets lingüístics del país, cosa
que va provocar el seu cessament com a
professor amb una ordre del Ministerio de
Educación y Ciencia del govern franquista. Després de sortir de la presó, Carbonell
va continuar impartint-hi classes, però de
manera encoberta. Arran d’aquests fets
es va traslladar a la Universitat de Càller
(Sardenya) i va ser lector de català i castellà a la Universitat de Liverpool. Membre
fundador de l’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana i de la Societat
Catalana d’Estudis Històrics, filial de
l’Institut d’Estudis Catalans, va dirigir la
Gran Enciclopèdia Catalana del 1965 al

1971. El 1972 fou nomenat membre numerari de l’IEC i fou secretari general adjunt i director de l’Oficina d’Onomàstica
entre 1984 i 1989. Va participar en iniciatives de l’oposició antifranquista, com
l’Assemblea de Catalunya, i va Nacionalistes d’Esquerra. El 1992, juntament amb
altres membres de l’Entesa, va entrar a
ERC, partit del qual en va ser president del
1996 al 2004. Carbonell va morir el mes
d’agost de l’any passat amb 92 anys. El seu
fill, Oriol Carbonell, será l’encarregat de
rebre el guardó a la Sala Pal·làdius de Pallejà, que acollirà el lliurament dels premis
el 20 de maig a partir de les set de la tarda.
Un altre dels noms propis de la nit serà el
Punt Avui TV, que será premiada per la
seva tasca divulgativa del panorama polític
i cultural del nostre país, sempre al servei
de la llengua catalana i de la seva difusió
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i normalització. El mes de febrer de 2014
l’editora del Punt Avui va arribar a un
acord amb el Canal Català per arrendar les
seves llicències de televisió i així naixia el
Punt Avui TV. Aquest acord permetia que
aquest grup de incorporés una divisió televisiva, que va estrenar ja amb programació regular el 23 d’abril de 2014. Sempre,
des de la perspectiva de país, el Punt Avui
ha optat per fer una programació de temes informatius en profunditat i d’anàlisi
de l’actualitat com L’illa de Robinson, el
Via Europa que mostra la visió europea
de Catalunya, d’entrevistes com Converses de l’Esguard, o de promoció de la
música catalana als Països Catalans, com
l’Enderrock TV.
També és ben merescut el premi que rebrà el Col·lectiu Blanc i Blau Roger de
Llúria, en reconeixement a la seva tasca de
fer créíxer, sovint en un entorn complicat,
el sentiment catalanista i l’ús de la llengua
catalana al RCE Espanyol, afavorint-ne
la seva normalització i transversalitat. Un
grup que només té quatre anys de vida
que es va crear amb la voluntat que el club
amb què s’indetifiquen s’impliqués d’una
manera clara, amb la llengua i la cultura
catalanes. Una tasca que no ha estat fàcil, com no es cansen de repetir, perquè
en la massa social de l’Espanyol hi ha un
grup més o menys ampli que històricament ha volgut fer del club un reducte
marginal d’espanyolisme polític totalment
d’esquena a la societat catalana. Aquest

col·lectiu mira de fer de contrapès d’aquest
sector i dels qui no entenen com persones
amb un alt nivell de consciència catalana
com ells es poden identificar amb un club
que es diu Espanyol. Els seus membres recorden que el club blanc-i-blau el van fundar estudiants catalans de la Universitat de
Barcelona que volien jugar a futbol i que
no ho podien fer al F.C. Barcelona, fundat
per un ciutadà suís perquè només admetia
jugadors de nacionalitat estrangera.
Sense complexes. Així es com es podría definir l’actor Toni Albà, que mai ha amagat
el seu independentisme. En reconeixement
als seus posicionaments tant personals com
professionals per la llengua, la cultura i la
llibertat del nostre país, la CAL el guardona amb el premi en categoria individual.
Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1961 i
conegut per les seves paròdies a programes
de televisió tan populars com Crackòvia o
Polònia, Albà s’ha distingit pels seus posicionaments independentistes, participant
en actes de l’ANC i de forma molt activa
a les xarxes socials. El setembre de 2016
va protagonitzar el Pregó alternatiu de les
Festes de la Mercè, caracteritzat de Felip V
i fent una recreació històrica de l’època en
què Catalunya va perdre les seves llibertats.
Una de les entitats premiades és
l’Associació Llengua Nacional per la seva
tasca de divulgació i defensa dels valors de
la llengua catalana i l’impuls per al seu bon
ús i coneixement. El 14 de juny de 1991

un grup de persones van fundar l’Associació
Llengua Nacional amb la intenció de divulgar una consciència lingüística no alienada i crear un moviment de denúncia, de
resistència i de recuperació de l’ús social
de la llengua. Es comença a publicar un
petit butlletí com a suport a l’acció de
l’Associació, que esdevindria la futura revista, que encara s’edita actualment. La
revista conté apartats de sociolingüística,
i també d’ortografia, sintaxi o lèxic i sol
disposar d’un apartat amb una entrevista
i ressenya d’obres de llengua. Durant el
2012, Llengua Nacional difongué un manifest en el qual es defensava el català com
única llengua oficial del futur estat català,
davant d’altres opinions que buscaven la
cooficialitat del català i del castellà. El gener del 2016 Mercè Espuny es fa càrrec de
la presidència, substituint Ramon Sangles,
d’una entitat que lliura una coratjosa tasca
de militància lingüística.
El guardó local recau en la Coral Pau Casal de Pallejà per la tasca de difusió de la
llengua i cultura catalanes i el foment de
la cohesió social per mitjà del cant coral.
L’acte inclourà un parlament de l’escriptor
i periodista Víctor Alexandre, la presentació del Cartell del Correllengua, dissenyat
per Anna Fenoy i la lectura del Manifest
del Correllengua 2017. La cloenda anirà a
càrrec d’Ester Franquesa, directora general
de Política Lingüística, que donarà pas a
l’actuació musical a càrrec de la Coral Pau
Casals.
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El Sopa (r) de Lletres ret tribut a
Isabel-Clara Simó, Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes 2017
La vetllada també
servirà per recordar
els milers de
refugiats que miren
d’arribar a Europa

El Foment Hortenc acollirà el divendres
21 d’abril a dos quarts de nou del vespre
el Sopa (r) de Lletres, una vetllada de reivindicació lingüística i cultural que, coincidint amb la commemoració de la Diada
de Sant Jordi, pretén homenatjar la llengua
i la literatura catalanes per mitjà de diverses activitats.
La vetllada, que serà conduïda per l’escriptor
i enigmista Màrius Serra, començarà amb la
presentació del llibre Amic meu de Maria
Clapés, un recull de dibuixos i reflexions
d’infants sirians que viuen al camp de refugiats de Kherso, a Grècia. L’autora explicarà
la seva experiència en aquest camp com a
voluntària de l’ONG Open Cultural Center. Per amenitzar la presentació, els nois i
noies del Casal del Foment Hortenc, amb
l’ajuda de la Maria i l’Andreu Clapés, cantaran junts el Rap dels refugiats i recitaran
algunes parts del llibre.

X. T.

Després de l’actuació musical, l’escriptora
Isabel-Clara Simó, a qui Òmnium ha con-

cedit aquest any el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, farà un parlament sobre
l’ofici d’escriure i la seva trajectòria professional repassant algunes de les seves obres
més conegudes. El Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, instituït per Òmnium l
l’any 1969, és un reconeixement a la trajectòria d’una persona que “per la seva obra
literària o científica, escrita en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat
de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la
vida cultural dels Països Catalans”. A continuació, les actrius Teresa Mateu i Dolors
Sáez del grup TdC Teatre interpretaran
el text “Ja t’ho deia jo” de l’espectacle Si
m’estimessis elaborat a partir d’alguns contes del llibre Dones d’Isabel-Clara Simó.
Pere Puértolas, director de TdC Teatre, ha
fet la tria i l’adaptació dels contes.
Finalment, es durà a terme el lliurament
de premis del II Concurs de microrelats de
la CAL. Jordi Muñoz, director de l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, conduirà l’acte de presentació dels
guanyadors i l’entrega de premis.
L’acte compta amb la col·laboració
de l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès, l’ANC
d’Horta-Guinardó,
Òmnium
Cultural d’Horta-Guinardó, el
Foment Hortenc i la companyia
TdC Teatre. El preu del Sopa(r) és
de 12 euros. Per a més informació
i compra de tiquets, podeu trucar
al telèfon 93 415 90 02 o enviar
un correu electrònic a cal@cal.cat.
Els tiquets per al Sopa(r) també es
poden adquirir a la seu de la CAL
Nacional (C/Olzinelles, 118, Barcelona) i al Foment Hortenc (C/
Alt de Mariner, 15, Barcelona).

14

Primavera 2017

CAL / Capvespres oberts

Capvespres Oberts, el
cicle d’activitats de l’espai
cultural de la CAL
Els Capvespres Oberts
és un cicle d’activitats
obertes a tothom que
es realitza a la sala
d’actes de la seu de
la CAL Nacional. Amb
aquesta iniciativa
l’entitat vol crear un
punt de trobada per
debatre sobre qüestions
relacionades amb
el lema de l’entitat:
“Llengua, cultura i
llibertat”.

L’activitat, de caràcter mensual, es va
iniciar el passat 14 de febrer amb la presentació del llibre “El cavaller Floïd”, la
biografia de Joan Baptista Cendrós. L’acte
va comptar amb la presència de l’autor, el
periodista i escriptor Genís Sinca i de la
promotora cultural i filla de l’empresari,
activista i mecenes, Laura Cendrós. Una
cinquantena de persones van assistir al que
era la primera activitat cultural dels Capvespres Oberts.
Jaume Marfany, membre del Secretariat de
la CAL Nacional, va inaugurar l’acte amb
l’audiovisual sobre J. B. Cendrós, “Un
empresari d’acció”. A continuació, Sinca i
Cendrós van presentar el llibre i van parlar
sobre la vida d’aquest personatge. L’autor
va remarcar que la seva història estava
en perill de desaparèixer de la memòria
col·lectiva: “Aquest llibre és la història que
no ens van explicar a l’escola, la història del
nostre país silenciada, la lluita antifeixista
d’una sèrie de personatges que sota el franquisme se la van jugar”.
Durant l’acte va tenir molta presència
el massatge Floïd, la loció per a després
d’afaitar-se que va revolucionar el món de
la cosmètica masculina de l’època. Gràcies
a aquesta loció ataronjada d’olor penetrant, J. B. Cendrós es va convertir en un
empresari d’èxit, i amb els beneficis que va
fer, va finançar obres i accions per promoure la cultura catalana durant el franquisme.
Si no vau poder assistir a la presentació,
podeu conèixer més aquest personatge
a l’exposició “J. B. Cendrós, empresari
d’acció, mecenes i activista cultural” que
estarà fins al 30 d’abril, a la Sala 4 del Palau Robert.

X. T.

La segona activitat dels Capvespres va ser la
xerrada que va fer Víctor Cucurull, expert
en gestió cultural, investigador de l’Institut
Nova Història, fundador de l’ANC i director de la Fundació Societat i Cultura, sota
el títol “L’historicidi de la nació catalana,
una operació d’estat”. Cucurull va revelar
com els tribunals de la Santa Inquisició i
altres aparells de l’Estat espanyol van manipular la història per intentar esborrar
tots els rastres de la gran literatura catalana
dels segles XV al XVII.
L’activista va explicar com la censura ha
afectat la història i la literatura catalana
dels segles XV al XVII i va assegurar que
la majoria dels grans llibres de la literatura
espanyola d’aquests segles són textos catalans, ja que amb el naixement de la impremta molts llibres van ser cremats, traduïts
al castellà i reproduïts en aquesta llengua.
“L’única manera de fer desaparèixer el passat és fer desaparèixer els documents”, va
anotar. L’investigador de l’Institut Nova
Història va citar llibres com el Lazarillo de
Tormes, Tirant lo Blanc i El Quixot, entre
d’altres, com a exemples de textos que segurament eren catalans i van ser traduïts
al castellà. “Si a finals del segle XIX no
s’haguessin trobat els tres exemplars de
l’edició prínceps en un arxiu de Nàpols,
avui ‘el millor llibre de cavalleries de la literatura castellana’ encara seria Tirant Lo
Blanc”, va sentenciar.
El proper convidat serà el president de Tallers per la Llengua, David Vila, que presentarà als assistents “I si parlem català?”,
la seva darrera obra on fa una crida a desfer-nos dels prejudicis per utilitzar sense
complexes la nostra llengua, que cada cop
té més parlants, però es parla menys.
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Oriol Carbonell: “Pujol va destituir el
meu pare de l’Enciclopèdia Catalana
per poder obrir una sucursal de
Banca Catalana a Madrid”
El ﬁll petit de Jordi
Carbonell no s’ha dedicat
a la política, sinó a la
traducció, però és militant
d’Esquerra com el seu pare.
“M’interessa per força, a
casa la política s’ha mamat
des de sempre, als onze
anys ja entrava a la presó
a veure el meu pare, va
ser el meu bateig polític”
assenyala mentre revela
que “quan van detenir els
113 intel·lectuals, només
podien entrar els menors
de 12 anys i aproﬁtaven
per donar-me missatges i
papers perquè els passés
d’amagat, cosa que em
feia pànic perquè era molt
petit”.

Xavi Tedó

Va passar una infància dura?
Vam haver de marxar de casa unes quantes
vegades. Amb el cop d’estat vaig arribar a
casa i em van dir que fes la bossa que havíem de marxar. La policía venia de tant en
tant a casa i van tancar el pare dos cops a
la presó. Feia por i era difícil d’explicar als
companys de l’escola. Afortunadament vaig
anar a una escola on hi havia altres pares
compromesos, potser no tan actius políticament, però sí que hi simpatitzaven i això
ho feia més fàcil.
Una de les frases més cèlebres
del seu pare és que “la prudència
no ens faci traïdors”. És una
frase que ja no té validesa?
Ho va dir durant la transició perquè ell
estava en contra de la reforma, sempre va
defensar una ruptura democràtica que si
s’hagués fet molts dels problemes que tenim ara no s’haurien produit, tot i que això
és difícil de saber.
La seva visió era minoritària?
Sí, molt. En una de les primeres eleccions
que ell es presentava amb Nacionalistes
d’Esquerra es va omplir el pavelló d’esports
a l’acte final de campanya amb la presència
de Lluís Llach, però a l’hora de la veritat
aquelles expectatives no es va traduir en
vots. Es va convertir en un home incòmode. Va tenir ofertes de tots els partits catalanistes i les va rebutjar perquè no acceptaven per exemple que s’inclogués el PSAN a
l’Entesa dels Catalans.
La seva restitució política es
produeix l’any 1996 quan Carod
el nomena president d’ERC?
Sí. Nacionalistes d’Esquerra s’escindeix i un

sector se’n va a ICV i un altre a ERC. Ell va
anar primer a ICV, però no hi va poder sobreviure, era incòmode, i va anar a Esquerra i allà va ser molt ben rebut i respectat.
Un dels arquitectes ideològics del procés és
Carod-Rovira, que es considera deixeble directe del meu pare i que va reconèixer el seu
paper polític fins al final.
També va ser distingit amb
els premis més importants.
Era un home molt d’institucions i la Creu
de Sant Jordi li va fer molta il·lusió, així
com la Medalla d’Or de la Generalitat.
Era un home d’estat i el reconeixement de
les institucions li agradava. La seva carrera
acadèmica va estar condicionada per la seva
activitat política, va sacrificar la seva carrera
de filologia per dedicar-se a la política. Els
llibres que volia escriure no els va poder fer
com el d’història social i política de la llen-
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Van tancar-lo
a la unitat de
psiquiàtrics de la
Model per parlar en
català a la policia
a la Via Laietana,
on el van torturar

amb les mans lligades sota de les cames i
ajupit durant moltes hores.

gua catalana que no va arribar a acabar mai,
tot i que tenia un munt de documentació.
El seu germà va criticar que a
la Diada de Sant Boi de l’any
passat s’exclogués el PDECat
de l’acte que es convocava
amb una imatge del seu pare
al cartell perquè ell sempre va
defensar que sense Convergència
no hi hauria independència.
Comparteix aquest punt de vista?
No. Comparteixo el fons perquè el pare
sempre havia defensat la unitat, però els mitjans no es van preocupar per saber quants
fills tenia Jordi Carbonell i tots van parlar
del fill de Jordi Carbonell quan resulta que
en tenia tres. Sóc militant d’Esquerra i em
vaig posar en contacte amb l’Oriol Junqueras per expressar-li que no s’havien fet bé les
coses amb l’acte i va reaccionar de seguida.
Era, però, un acte local i no de la direcció
del partit i se’ls hi va escapar de les mans.
Van retirar el cartell, van convidar dirigents
del PDECat i es van excusar i em vaig donar per satisfet.
Pocs dies abans de morir
quan era a l’hospital el seu
pare encara sospirava amb
escapar-se a la la Diada. Això
demostra el seu compromís?
No se’n perdia cap, el va acompanyar més
la ment que el cos els darrers anys de la seva
vida.
El president d’ERC, Oriol
Junqueras, va dir al funeral que

el seu compromís és el resultat
de l’amor que desbordava.
Era molt afable. Jo era el més petit, el veia
poc però era molt afectuós. L’amor va
moure tota la seva vida, venia d’una familia
molt catòlica, però va tenir un crisi religiosa
molt forta a la universitat i es va fer agnòstic durant 60 anys. Quan va morir la mare
va retornar a la fe cristiana amb l’esperança
de retrobar-se amb ella.

Aquest amor per la llengua
es tradueix impulsant la Gran
Enciclopèdia Catalana.
Ell va ser el primer director de l’Enciclòpedia
Catalana del 1965 al 1971. Tothom li deia
al principi que era un maximalista, que era
massa ambiciós i el temps ha demostrat que
la va encertar. Volien que fes dos o tres volums per sortir del pas, però ell va dir que
s’havia de fer ben fet i es va fer, tot i que el
van expulsar.

El seu inconformisme es
demostra votant en contra de
les constitucions espanyola,
europea i de l’Estatut retallat?
No era radical, però tenia molt clar els principis pels quals havia lluitat sempre. Era de
consens i pacte, però amb uns mínims.

Per què el van expulsar?
No li agradava explicar-ho ni fer acusacions
que no podia demostrar. Una persona que
ho sabia de primera mà li va dir que el règim franquista va posar com a condició
perquè Banca Catalana, que va crear la familia Pujol i que finançava l’Enciclòpedia,
pogués obrir una sucursal a Madrid que en
Jordi Carbonell i el seu equip saltessin de
la direcció. La meva mare no li va perdonar mai al Jordi Pujol i amb el temps s’ha
vist que l’expresident en va fer unes quantes més. Un dia van arribar a l’Enciclòpedia
Catalana ell i el seu equip i es van trobar les
portes tancades.

L’activisme lingüístic també
el porta a la presó.
De la UAB l’expulsen per la seva activitat
política i l’empresonen per parlar en català
a la Tancada d’intel·lectuals de Montserrat.
Els van fer anar a declarar i ens va avisar
que ho faria en català i que podría tenir
conseqüències i efectivament van tancar-lo
a la unitat de psiquiàtrics de la Model per
parlar en català a la policia a la Via Laietana. Allà el van torturar, el van tenir lligat

I què va fer?
En ple franquisme van fer un recurs a Treball en català que a dia d’avui encara esperen
resposta. Es va quedar d’un dia per l’altre
sense feina amb quatre fills per mantenir. El
meu pare era molt molest pel règim perquè
tenia contactes a l’exterior i feia nosa. Segurament no va ser l’única condició que van
posar, però en va ser una. Va ser una época
de molt de neguit a casa perquè econòmicament les coses es van complicar molt.

Carbonell representava la
conjunció entre l’ànima
social i nacional?
Un dels primers conflictes greus que va tenir el pare amb el règim franquista va ser el
seu suport a la vaga dels miners d’Astúries i
va patir-ne represàlies.
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Els nuclis de la CAL intercanvien
experiències en la primera
trobada de l’any
El passat dissabte 21 de gener va tenir lloc
la primera trobada de nuclis territorials de
la CAL d’aquest 2017. Més d’una vintena
de persones es van reunir a la seu de la CAL
Nacional per compartir experiències, detectar necessitats i iniciar noves campanyes i
actuacions.
La trobada va començar amb la valoració
per part dels nuclis de les activitats que s’han
portat a terme al territori durant l’any 2016.
Després, es van presentar els projectes de la
CAL i es va explicar les possibles actuacions
i campanyes previstes per al 2017. En aquest
sentit, el Correllengua, els projectes “Xerrem” i “Junts”, els Premis Joan Coromines,
el Sopar de Lletres i el Concurs de microrelats van acaparar tot el protagonisme.
Finalment es va presentar la sala d’actes de
la nova seu com un espai on es poden fer
activitats. La CAL està elaborant un calen-

dari d’exposicions i xerrades que s’aniran
fent cada mes a l’espai en el marc dels “Capvespres Oberts” i posa la sala a disposició
dels nuclis perquè facin les activitats que
desitgin.
Aquestes trobades són molt útils, per a copsar què es cou als nuclis, ajustar les activitats

a la realitat territorial i donar suport en tot
allò que calgui. Per part dels nuclis, és un
motiu per conèixer els integrants d’altres
indrets, que en alguns casos pertanyen a la
mateixa comarca, iniciar projectes comuns,
sumar esforços i coordinar calendaris. La
CAL agraeix l’assistència i la participació de
tothom a la trobada.

L’Assemblea General de Socis renova
el Secretariat nacional
El passat dissabte 18 de març es va dur
a terme l’Assemblea General de socis
a la seu de la CAL Nacional. Seguint
l’ordre del dia, es va començar amb la
lectura i posterior aprovació de l’acta
de l’Assemblea anterior, celebrada
l’any 2016. A continuació, l’equip de
la CAL va explicar les activitats realitzades el darrer any i va anunciar
les previstes per aquest 2017. A més,
també es va renovar la Junta Directiva
del Secretariat i es va aprovar el balanç
econòmic del 2016 i el pressupost per
aquest any.
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“Jo aprenc català
i el meu ﬁll, ucraïnès”
L’associació
d’ucraïnesos a
Catalunya Txervona
Kalyna i la CAL
s’uneixen per
fomentar l’intercanvi
cultural a l’Escola Lluís
Vives de Barcelona

X. T.

Nataliya Prots és una dona d’origen
ucraïnès, casada amb un home català i
amb tres fills, dos bessons i una nena. A
casa parlen català i castellà però per la Nataliya també és important que els seus fills
aprenguin la cultura ucraïnesa. “No vull
que els meus fills perdin les seves arrels per
això m’agradaria que també aprenguessin
l’idioma matern”, expressa la Nataliya.
A més d’anar a un centre d’ensenyament
català, els infants també van a l’escola de
l’associació Txervona Kalyna on aprenen a
llegir, a escriure i a parlar ucraïnès, a més
d’estudiar la geografia i la literatura del
país.
Les classes de l’escola ucraïnesa de
l’associació Txervona Kalyna s’imparteixen
els dissabtes a la tarda a l’Escola Lluís Vives
de Barcelona coincidint amb els grups de
conversa en català del projecte de la CAL
“Xerrem Junts”. Mykhaylo Kuziv, president de l’associació Txervona Kalyna, creu

que aquestes trobades de conversa en català
són una oportunitat molt bona per fer un
intercanvi cultural. “És molt important la
multiculturalitat. Els pares poden aprendre
català mentre els fills aprenen ucraïnès”,
explica.
El programa de la CAL organitza espais de
trobada, guiats per voluntaris catalanoparlants de la CAL, gràcies als quals persones
que no han estat mai en contacte amb la
llengua catalana, o que hi han estat però
presenten dificultats sigui de comprensió
o d’expressió en aquesta llengua, poden
practicar la conversa en català. Jordi Esteban, coordinador del projecte, explica que
la col·laboració amb l’associació Txervona
Kalyna és una mostra del que podria ser la
quantitat de comunitats lingüístiques que,
per una banda, volen mantenir la seva llengua i fer que els nens no perdin les seves
arrels, i per una altra, volen integrar-se en
la societat catalana aprenent l’idioma. “És
una molt bona oportunitat per a què pares
i mares aprenguin català mentre els seus
fills aprenen ucraïnès”, remarca Esteban.
Quan deixa els seus fills a classes d’ucraïnès,
Prots es troba amb un grup de mares a
l’espai de conversa organitzat per la CAL a
l’Escola Lluís Vives. “De viure a Catalunya
he après català i l’entenc però no el parlo
molt perquè mai he fet classes. Les trobades del “xerrem” m’ajuden perquè practico
molt la conversa en català, a més, l’horari
és perfecte perquè coincideix amb les classes del meu fill. Jo aprenc català mentre
el meu fill aprèn ucraïnès i això m’agrada
molt”.
La CAL està molt contenta amb el treball que s’està fent en aquests grups del
“xerrem junts” i vol continuar treballant
plegats amb l’associació d’ucraïnesos a
Catalunya Txervona Kalyna per fomentar l’intercanvi cultural i la integració
d’aquest col·lectiu.
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Les comunitats lingüístiques
de Catalunya i el català
A Catalunya ja no se’ns
fa estrany sentir força
sovint converses en
llengües ben diverses,
algunes de les quals
parlades per visitants
efímers, sí, però la
majoria per ciutadans
arrelats al país. Ho
experimentem al metro,
a l’autobús, al mercat,
a la sala d’espera del
metge, a l’entrada
d’una escola... A
Catalunya es parlen més
de tres-centes llengües.
perquè està “arrelada”.

Jordi Esteban
Coordinador del projecte Junts

Entre les mirades vàries que això podria
suscitar voldria centrar-me en una: la diversitat lingüística actual com a patrimoni
que ens ha estat donat. Cap pressupost estatal o local no podria aconseguir que entre
la població hi hagués tal riquesa en savieses
i experteses lingüístiques i culturals.
Els humans tenim la característica de poder
allotjar dins el cervell més d’una, dues o
tres llengües. De fet, com més plurilingües
som, amb més facilitat n’incorporem de
noves. Si és cert que la llengua catalana ha
de ser, per a tots els que vivim a Catalunya,
llengua de convit, d’ús, d’oportunitat i de
valor, i, per tant, vehicle comú de comunicació, també és veritat que els parlants
d’altres llengües primeres han de poder
continuar desenvolupant-les per fidelitat
als orígens i per condició de possibilitat de
comunicació efectiva en un món globalitzat com el nostre. Dos propòsits perfectament compatibles.

Sense parlar de la llengua castellana, que té
garantit el futur per història i demografia,
hi ha algunes llengües presents a casa nostra que tenen força parlants fins al punt de
constituir-se en comunitats lingüístiques
amb un bon grau de solidesa social, cosa
que fa que els seus parlants es plantegin,
amb percepció de viabilitat, la continuïtat
de la llengua pròpia entre les generacions
actuals i futures. És el cas de llengües com
l’àrab, el xinès, l’amazic, el romanès, el rus,
l’ucraïnès, el wòlof, etc.
No ho tenen fàcil: els fills i les filles que
van venir de molt xics o que ja van néixer
aquí només s’immergeixen en la llengua
dels pares a casa, en espais que la comunitat lingüística hagi creat o entre els pocs
companys que parlen la mateixa llengua,
unes condicions força minses si tenim en
compte la necessitat d’ús continuat que cal
per assolir una competència lingüística suficient que els faci usuaris i transmissors.
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Hi ha comunitats lingüístiques que han
pres consciència de la importància de la
tria de llengua en els usos familiars i interpersonals, ateses les conseqüències
d’identitat i de transmissió cultural que
se’n deriven. Fa temps que han posat fil a
l’agulla per mantenir viva la seva de manera compatible amb l’adquisició del català
com a llengua pròpia de Catalunya. Tot
superant les dificultats amb què es troben (dispersió territorial, inèrcies per l’ús
del català o castellà dels fills, necessitat
d’organització ben coordinada, diferent
convicció sobre el valor o l’efectivitat de
les iniciatives, etc.), han aconseguit unes
hores extra lectives en centres educatius
dels fills, uns espais públics on reunir
durant el cap de setmana infants i adolescents per aprofundir en la llengua i la
cultura, o altres maneres imaginatives de
fer créixer l’interès, el coneixement i l’ús
de la llengua d’origen.
La CAL és partícip d’una experiència de
promoció de la llengua catalana compa-

Els ﬁlls i les ﬁlles que
van venir de molt xics o
que ja van néixer aquí
només s’immergeixen
en la llengua dels
pares a casa, en espais
que la comunitat
lingüística hagi creat
o entre els pocs
companys que parlen
la mateixa llengua
tible amb el manteniment de la llengua
d’origen d’un col·lectiu lingüístic. Una
comunitat ucraïnesa es reuneix cada dissabte a la tarda en un centre escolar de
Barcelona. Hi acudeixen nens i nenes per
assistir a classes de llengua, història i cultura d’Ucraïna. Mentre infants i adoles-

cents estudien, les mares i algun pare es
troben al menjador del centre i fan pràctica de català en dos grups diferenciats: els
que encara no entenen el català i s’hi inicien i els que ja el parlen una mica o fins i
tot l’estudien durant la setmana, però els
manca fluïdesa i bagatge. És una activitat
del projecte Xerrem Junts. Puc dir, com
a membre del l’equip de voluntaris que
els atenen, que és una experiència magnífica, no solament de llengua, sinó també
de diàleg intercultural. I una font de relacions cordials entre persones i entitats que
compartim humanitat.
Mantenir vives les llengües de catalans
procedents d’altres racons del món i fer
créixer el coneixement i el plaer d’usar el
català com la llengua del país són dues realitats possibles i compatibles, fruit de dues
voluntats que sumen esforços. Tant de bo
els organismes públics que tenen responsabilitats relatives al multilingüisme donin
cada cop més facilitats per convertir en hàbits allò que ara són, encara, actes aïllats.
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Els grups de conversa del “Xerrem”
i “Junts” tanquen l’any amb
bones xifres de participació
Durant l’any passat prop
de 1.300 persones van
participat en els 159
grups de conversa en
català dels projectes “Xerrem” i “Junts”. Aquests
grups, presents a 27
indrets dels Països Catalans, han propiciat prop
de 6.350 hores de conversa i han estat conduïts
per més de 270 persones
voluntàries.

Xavi Tedó

Els projectes “Xerrem” i “Junts” de la CAL
famílies que fa poc que han arribat al país i
han clos un 2016 amb molta feina feta.
que es troben en una situació de desconeiDesprés de realitzar un estudi, recollit a la
xement de la llengua catalana la possibilimemòria d’actuacions del 2016, els seus
tat de participar d’espais de parla catalana
responsables fan una valoració més que
dins la comunitat educativa dels seus fills,
positiva de la iniciativa. Amb el poc temps
incidint directament en la cohesió social.
que fa que les experiències s’apliquen, el
Per tant, un dels perfils tipus en el qual ens
nombre de punts d’acció i les xifres dels
hem centrat aquest any ha estat el d’una
participants són molt positives. La presèndona jove amb un ritme alt d’aprenentatge,
cia de dones als projectes també són signiimmigrada i amb fills en edat escolar.
ficatives. El percentatge de participació és
alt, proper als objectius que la CAL es va
També un altre dels principals objectius de
marcar en un inici. Un 68,6% de les persol’any passat va ser cuidar les relacions amb
nes que han conduït els grups de conversa
les persones voluntàries. Per aquest motiu,
al llarg de l’any 2016 eren dones. Pel que
al llarg del 2016 s’ha desenvolupat el Pla
fa a les persones xerraires el tant per cent
de Voluntariat de l’entitat amb l’objectiu
de dones també
d’establir un proés elevat, amb un
tocol
d’actuació
83,8%. Una altra
per
aquestes
relaUn dels perﬁls tipus
dada que també
cions cooperatives.
en què s’han centrat
és
significativa
és el percentatge
Vist tot això, es
aquest any ha estat
d’atenció a persopot afirmar que al
el d’una dona jove
nes immigrades,
llarg del 2016 els
amb un 50,6% de
dos programes han
amb un ritme alt
participants nouaconseguit acostar
d’aprenentatge,
vinguts recents.
el català a persones que fins abans
immigrada i amb ﬁlls
D’altra banda, la
no el tenien a prop
en edat escolar
valoració de les
amb
l’objectiu
entitats que han
d’establir l’idioma
allotjat grups del
com una eina útil
“Xerrem” i “Junts”
en la seva vida pertambé ha estat en tots els casos molt positisonal, familiar i laboral, de manera que
va. Els avenços lingüístics en els grups, així
els permeti prestar suport en les tasques
com el coneixement sobre Catalunya són,
de l’escola als seus fills i filles i els permeti
majoritàriament, i segons les opinions de
sentir-se més cohesionats amb la resta de
les persones voluntàries que els guien, mopersones de la seva comunitat.
derats. En canvi, la cohesió que s’estableix
als grups és majoritàriament alta, d’acord
De cara a l’any 2017, s’està treballant per
amb els objectius principals establerts.
desenvolupar un tercer estadi metodològic,
intermedi entre el “Junts” i el “Xerrem”,
La gran prioritat de l’any en els projectot i que els seus responsables desitgen que
tes “xerrem i “junts” ha estat “L’escó de
el projecte segueixi creixent multiplicant la
l’escola”. Aquesta experiència facilita a les
presència al territori.
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El català mira de sortir de
l’ostracisme al País Valencià
La Generalitat
valenciana impulsa el
decret d’usos lingüístics
per convertir la llengua
pròpia en vehicular a
l’administració

X. T.

Sacsejada lingüística a la normalització
del valencià. La conselleria d’Educació de
la Generalitat valenciana ha decidit modificar alguns punts del decret sobre l’ús
del valencià, la normativa que regula la
utilització institucional i administratiu
de les llengües oficials al País Valencià.
Les rectificacions es produiran després
que el Consell Jurídic Consultiu (CJC),
l’organització que vetlla pel compliment
de l’ordenament jurídic en aquest territori i que està pendent de renovar-se amb el
canvi de govern, hagi recomanat fer alguns
canvis en el decret perquè el text encaixi
amb l’actual marc legal del País Valencià.
Concretament, el dictamen aprovat majoritàriament pels consellers nomenats
pel PP assenyala que les referències del
decret a la utilització del valencià són admissibles, sempre i quan no s’indiqui
“l’exclusivitat en el seu ús”, ni s’atribueixi
una posició de prevalença o preferència.
Aquesta matisació del CJC posa en perill
algunes parts importants del decret com
el punt on diu que les autoritats i alts càrrec de l’Administració de la Generalitat
hauran d’utilitzar el valencià en les seves
intervencions públiques.

Un altre punt polèmic del decret és el que
es refereix als contractistes i licitadors. El
CJC dóna suport a què l’Administració
fomenti l’ús del valencià entre aquests actors, però alerta que no se’ls pot obligar
a utilitzar la llengua pròpia del País Valencià. El CJC també vol que es matisi
aquell que obligaria l’administració a
redactar els documents dirigits als ciutadans en valencià. La normativa contempla
el castellà només en cas que el ciutadà ho
demani expressament, que els documents
redactats per l’administració i que vagin
dirigits a altres agents fora de les fronteres del País Valencià estiguin escrits en les
dues llengües i no només en castellà com
passa actualment, i que a Catalunya i les
Illes s’enviïn només en català. Aquests són
alguns dels punts del decret que xoquen
amb les consideracions que ha fet el
CJC i que han motivat que la conselleria
d’Educació hagi acordat introduir algunes
modificacions. Unes observacions al decret
que se sumen a les que va enviar la conselleria de Sanitat, vicepresidència i la mateixa
Acadèmia de la Llengua, en un polèmic
informe. Tanmateix, aquestes esmenes al
decret no suposaven cap canvi substancial
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de la norma com ara pretén fer el Consell,
que ha arribat a titllar d’imposició que alts
càrrecs i empreses utilitzin el català. Un fet
que, amb el canvi de govern, és habitual al
Consell, després d’anys de majoria absoluta del PP en què la llengua pròpia ha estat
silenciada i arraconada. Convertir el català
en la llengua vehicular de l’administració
valenciana és una línia vermella que el PP
no pensa acceptar.
El conseller Vicent Marzà (Compromís)
rebat, però, que els canvis que es volen fer
no afectaran la columna vertebral del decret. L’informe no afectarà “el cos central
del decret d’usos lingüístics” s’afirma des
de la conselleria d’Educació. “El valencià serà llengua d’ús general i destacat de
l’administració, tant en l’atenció al públic
com en la imatge institucional, el treball
intern i les comunicacions amb la ciutadania” remarcava el comunicat que va emetre la conselleria de resposta. Sigui com
sigui, el departament de Marzà no obviarà
la interpretació realitzada pel CJC, tot i
que considera que “s’ha fet de forma diferent a la intencionalitat que tenien alguns
articles”. En aquest sentit, els responsables
de la conselleria revelen que “en aquests
casos, la redacció serà modificada per dissipar qualsevol dubte jurídic”. Acció Cultural considera que “es tracta d’una norma
absolutament necessària, perquè la situació sociolingüística del valencià pateix una
discriminació i desigualtat molts greus
respecte a l’altra llengua oficial del País
Valencià, el castellà”. L’entitat recorda que
“els tribunals han acceptat mesures que
podríem definir de discriminació positiva,
i que en realitat són mesures correctores
per a igualar drets des del punt de vista
pràctic i real”. De fet, ACPV es mostra
convençuda que “el decret és plenament
respectuós amb els drets dels valencians a
usar, si així ho desitgen, el castellà en la
seua relació amb l’administració pública
valenciana” mentre subratlla que “no es
tracta de discriminar a ningú, sinó precisament de posar fi a la discriminació que
patim els valencianoparlants”. L’associació
considera que “des del punt de vista estrictament jurídic, el text del decret és respectuós amb la normal legal: compleix escrupolosament la Llei d’Ús i Ensenyament el
Valencià”.

El Govern espanyol, contra
el decret d’usos lingüístics

minacions lingüístiques no només provenen de les forces de seguretat. Per aquest
motiu, el Consell ha impulsat l’Oficina
de Drets Lingüístics, un organisme que
La pressió, però, no s’atura. A banda i banvetllarà per evitar la vulneració dels drets
da. El ministre d’Educació, Íñigo Méndez
fonamentals dels catalanoparlants en qualde Vigo, ha advertit que iniciarà un prosevol àmbit. La conselleria d’Educació i
cés judicial contra la Generalitat valenCultura també ha aprovat diverses ajudes
ciana si el govern de Ximo Puig (PSPV)
a la promoció del català, en una inversió
no rectifica la reforma sobre els usos linsense precedents i que exemplifica els 2,7
güístics. Méndez de Vigo ho va anunciar
milions d’euros destinats, entre d’altres
al Congrés, després d’una pregunta de la
qüestions, a la recuportaveu d’Educació
peració de la llengua
de Ciutadans a la
El Consell ha impulsat
en zones com El Carcambra baixa, Marta
xe. La col·laboració
Martín, sobre quil’Oﬁcina de Drets
amb l’Institut Ranes accions durà a
Lingüístics, que
mon Llull i la firma
terme el govern esdel pacte històric
panyol per aturar el
vetllarà per evitar la
amb el Govern cadecret. El català, però,
vulneració dels drets
talà i balear per la
va conquerint espai
llengua i la cultura
a l’administració púfonamentals dels
comunes són altres
blica valenciana. El
catalanoparlants en
grans passes a favor
“Govern del canvi”
de la normalització
ha aconseguit tirar
qualsevol àmbit
lingüística. El Decret
endavant la compede plurilingüisme,
tència lingüística per
fortament criticat per Escola Valenciana,
accedir a la funció pública, una certificació
busca impulsar l’ensenyament en llengua
que gaudeix Galícia on governa el PP i que
pròpia amb un decret que permet al cenels seus homòlegs valencians no acceptatre l’elecció de l’idioma, però tenint en
ven. Després d’unes negociacions intenses
compte que a major nivell de català, major
entre sindicats, partits d’esquerra i entitats
nivell d’anglès. Una aposta diferent de la
culturals, va firmar-se un acord històric per
immersió que pretén reforçar, si més no,
introduir la competència a l’administració,
la llengua pròpia a l’escola. El projecte esexcepte a l’àmbit sanitari.
collit per a la nova radiotelevisió pública
que ha presentat la fins ara corresponsal de
Un altre avenç important per acabar amb
TV3, Empar Marco, estableix “el valencià
les vulneracions de les forces de segurecom a llengua vehicular” en la majoria dels
tat és que la Generalitat impartirà cursos
continguts, inclosos els anuncis.
en llengua pròpia als policies. Les discri-

