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VOTAREM!
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quan declarem la
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Arribar fins al final
L’any 1667, la pagesia de la Catalunya recentment annexionada a França, es va revoltar en contra d’un impost de la sal imposat
pels francesos. Josep de Trinxeria, un pagès
esdevingut guerriller va dirigir l’anomenada
Revolta dels Angelets entre 1667 i 1675.
Potser aquest va ser el llarg inici del procés
de recuperació de les llibertats catalanes,
perdudes el 1659 a la Catalunya Nord i definitivament l’11 de juliol de 1715 amb la
caiguda del regne de Mallorca.

3. El referèndum és vinculant. L’argument
principal que el fa vinculant és la determinació del govern català d’aplicar-ne els resultats. Si guanya el NO, anem a eleccions
autonòmiques. Si guanya el SÍ, es declararà
la independència i començarà el camí de
construcció de la nova República catalana.
Cal que ho tinguem ben present i, sobretot, que ho tinguin ben present els del NO,
perquè els referèndums es guanyen participant-hi no quedant-se a casa.

L’1 d’octubre tindrem a les nostres mans
l’oportunitat de decidir quin ha de ser el futur d’aquest país mitjançant un referèndum
d’autodetermiinació vinculant.
Sobre el referèndum se n’ha parlat molt. Cal
deixar-ne ben clars alguns dels punts principals:

L’oportunitat històrica que representa l’1
d’octubre l’hem d’afrontar amb confiança,
amb determinació i amb coratge.

1. El referèndum no té, ni pot tenir, cap límit de participació per considerar-ne el resultat plenament legítim. En cas contrari, es
donaria facilitats a l’opció que es considera
perdedora a sumar a la seva pròpia abstenció
la que ja hi ha estructuralment i que és a
l’entorn del 20-30%.
2. En un referèndum no es tenen en compte
els vots en blanc ni tampoc els nuls, només
els SÍ i els NO. De la suma d’aquests, el
50% més un vot és l’opció guanyadora.

Caldrà fer front a totes les agressions, polítiques, judicials i mediàtiques, que ens vénen
i ens puguin venir de l’Estat espanyol. Caldrà fer el que calgui i quan calgui per poder
exercir el nostre dret a decidir. Caldrà fer el
que calgui i quan calgui per fer efectiu el
resultat del referèndum. Com hem fet sempre, a la nostra manera, cívicament i pacíficament, amb il·lusió, amb alegria, amb un
somriure als llavis, però amarats de coratge
determinats a arribar fins al final.
L’1 d’octubre votarem! L’1 d’octubre guanyarem!
Jaume Marfany Segalés
Director de l’Escletxa
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1-0: La democràcia en perill
La determinació del
Govern de celebrar
el referèndum
d’independència
topa amb la fermesa
de l’Estat d’impedir
per tots els mitjans
la votació. La Diada
del Sí va servir per
posar de manifest que
el sobiranisme civil
segueix mobilitzat
per encarar la recta
final cap a l’1-O.

Xavi Tedó

A un quart menys un minut de cinc, a les
17.14, es va activar el compte enrere i es
va anunciar l’inici de la Diada del Sí. Les
grans lones pel ‘sí’ van començar a avançar des dels quatre extrems fins arribar a la
cruïlla del passeig de Gràcia i la Diagonal
amb una lona amb un dibuix d’una urna i
la frase “Referèndum és democràcia”, dues
amb la paraula “Sí”, i una tercera que demanava “Pau i llibertat”. Els voluntaris les
portaven per tot el recorregut obrint-se pas
entre la gent. Quan la lona els passava per
sobre, els manifestants s’anaven posant la
samarreta fluorescent de la Diada, tal com
havia demanat l’ANC (tot i que molts ja
la portaven posada abans). dibuixant així
un gran símbol positiu que es veia des del
cel. L’urna amb una estelada gegant al costat feien visible el clam per la democràcia
i l’anhel de llibertat que van defensar al
carrer un milió de persones. Una riuada de
gent, de nou, per sisè any consecutiu tornaven a desbordar Barcelona per reclamar
poder votar al referèndum de l’1 d’octubre.
Una nova exhibició de força que demostra que l’independentisme està a punt per
la convocatòria electoral. I que ho fa més

il·lusionat que mai ara que albira l’estació
final d’un viatge que no està exempt de dificultats.
“El futur el tenim a les nostres mans”.
Aquest és el missatge que va enviar el president de l’ANC, Jordi Sànchez, en el seu
parlament recordant que l’única revolució
que no es pot aturar és aquella que neix
en cada persona. Davant les prohibicions
del TC, va cridar a declarar-se “insubmisos” d’aquells tribunals i lleis que “només
busquen preservar la indivisible unitat de
la seva pàtria”. “Aquest no és el fonament
del nostre dret. El nostre dret creu en la democràcia, no en la indivisible unitat de la
pàtria”, va sentenciar. També va fer una interpel·lació directa a Inés Arrimadas, Xavier García Albiol, Joan Coscubiela i Miquel
Iceta i els va demanar que “no s’amaguin
darrere el soroll parlamentari” en al·lusió
als controvertits debats a la cambra catalana per “defugir les urnes”. En aquest sentit,
va recordar que ara fa quaranta anys que la
ciutadania de Catalunya ja es va manifestar per reclamar llibertat, amnistia i estatut
d’autonomia i que actualment ho fa per
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exercir el dret a l’autodeterminació. Alhora
es va adreçar també a la ciutadania espanyola per demanar que no permetin que
en nom d’Espanya es vulnerin els drets dels
catalans.
Sànchez va convidar la fiscalia i la Guàrdia
Civil a buscar les urnes i les paperetes el dia
1 d’octubre: “En qualsevol col·legi electoral veureu totes les urnes que vulgueu”. “La
nostra llei es la del Parlament, i la nostra
obediència, al Govern”, va concloure enmig d’una gran ovació de la multitud que
omplia la plaça Catalunya. El president
d’Òmnium, Jordi Cuixart, va remarcar
que Catalunya es troba ara en una cruïlla, entre “democràcia o repressió” i entre
“acabar amb el règim del 78 o ser sempre
més una autonomia intervinguda per les
clavegueres de l’Estat”. Per aquest motiu,
va denunciar que el poble de Catalunya, de
“forma majoritària”, ja “no reconeix l’autoritat dels tribunals” de l’estat espanyol
perquè “han deixat de defensar els seus
interessos”. Apel·lant a l’èpica, va anotar
que ara la ciutadania té l’oportunitat de
“protagonitzar la revolució democràtica

més important del segle XXI, la revolució
de les urnes en què el vot enderrocarà tots
els murs del món”.
La presidenta de l’AMI, Neus Lloveras,
va carregar contra l’estat espanyol pel seu
“retrocés democràtic” propi de l’època
del franquisme, quan “imperaven la por,
l’amenaça i l’anul·lació del pensament
polític que no fos del règim”. Lloveras va
mostrar el compromís dels ajuntaments i
va xifrar en més de 700 els que cediran locals l’1 d’octubre. “Als ajuntaments se’ns
intenta fer por per mar, terra i aire”, va
lamentar, tot i que va deixar clar que “el
compromís del món local amb la democràcia és absolut” i “no és només de boca,
sinó que s’està demostrant amb fets”.
Acord del Govern amb els
ajuntaments més contraris
En els casos que els ajuntaments s’estan negant a cedir locals, bàsicament del PSC, el
Govern i les forces independentistes estan
buscant vies per tancar acords de diferent

tipus per aconseguir posar urnes sense esquitxar del tot alguns alcaldes dubtosos.
Uns alcaldes sotmesos a la pressió de la
direcció del partit per rebutjar tota col·laboració amb el Govern i a la demanda dels
ciutadans o dels socis de permetre votar.
El Govern preferiria que els ajuntaments
cedissin els locals municipals on es vota
habitualment -i els espais per penjar-hi
propaganda usats en cada campanya-,
però també li interessa escenificar acords
d’aquest tipus amb ajuntaments de signe
divers, tot i que aquests realment ofereixin
escasses facilitats i tan sols “permetin” que
la Generalitat usi els propis edificis per posar-hi urnes. Això permetria que les administracions catalanes i una àmplia transversalitat política avalessin l’1-O i l’oposició
frontal se centrés de forma gairebé exclusiva en l’Estat. Aquesta és l’opció que s’ha fet
servir a Barcelona, on davant la insistència
dels comuns per protegir els funcionaris i
la seva predisposició a què els ciutadans de
la capital catalana puguin votar, s’ha optat
perquè els locals electorals que s’habilitin
siguin propietat de la Generalitat. Així els
centres del Consorci d’Educació de Barce-
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lona, amb 408 edificis, la majoria del Govern, tindran la funció de punts de votació.
Aquesta és una fórmula que el Govern
també ha acordat amb determinats ajuntaments del PSC. Així, l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha revelat que els
veïns de la ciutat podran votar l’1-O en
els locals de la Generalitat, sense necessitat de cedir-ne de municipals. Ha mogut
fitxa després que centenars de persones
es concentressin reclamant col·laboració
amb l’executiu català. A Terrassa també
hi va haver una mobilització pel mateix
motiu, després que l’ajuntament descartés
cedir espais propis i, poc després, l’alcalde, Jordi Ballart, va exhibir un acord amb
el Govern que no el compromet a implicar-s’hi. El PDECat, a l’equip de govern,
ha pressionat Ballart perquè no boicotegi
el referèndum. Altres alcaldes socialistes es
veuen obligats a cedir locals per mantenir
els acords de govern que mantenen amb
ERC. En els ajuntaments de Castelldefels, Sant Just Desvern, Corbera d’Ebre i
Abrera, per exemple, l’alcalde nomenarà
alcalde accidental o delegarà competències en algun regidor republicà perquè sigui aquest qui posi espais a disposició del
Govern per posar-hi urnes sent així el màxim responsable. D’aquesta manera, l’edil
d’ERC afrontaria les eventuals conseqüències judicials de l’acció i, a la vegada, els
veïns d’aquests municipis podrien votar
als locals habituals en una estratègia que es
traslladarà a la resta de municipis on ERC
mantingui el PSC al poder.
Ofensiva de l’Estat
Aquesta vegada, a diferència del 9-N,
l’executiu espanyol considera que arriba al
dia D amb els deures fets. Soraya Sánez
de Santamaria, vicepresidenta espanyola, és l’autora intel·lectual de l’estratègia
i està convençuda que ha blindat l’Estat
contra la victòria sobiranista implicant
gairebé tots els poders de l’Estat, en una
tasca incesant que ha posat en qüestió la
mateixa separació de poders. La reforma
de dalt a baix de la fiscalia, que actua com
a corretja de transmissió de les voluntats
del govern espanyol, és l’exemple més
palpable d’aquesta involució. La querella
de la fiscalia en temps rècord contra tots

els responsables polítics de la consulta, el
resultat. També ha demostrat coordinació
sense fissures amb l’estratègia governamental el Tribunal Constitucional, i fins
i tot l’estament judicial, teòricament aliè
a l’executiu, li va jurar fidelitat a través
del seu màxim responsable, el president
del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes. La
maquinària s’ha posat a rodar puntual i
implacable per intentar desballestar el referèndum des de la base. L’escorcoll de la
impremta de Constantí primer i de la Sant
Feliu després, on es van requisar 100.000
cartells de l’1-0 o la persecució contra mitjans de comunicació com el setmanari El
Vallenc, El Punt Avui, Vilaweb, Nació Digital o Racó Català posa en relleu la voluntat de l’Estat d’actuar contra qualsevol que
col·labori d’alguna manera o altra amb la
votació, encara que sigui només per inserir
un anunci del referèndum. L’estratègia
de col·lapsar la logística del referèndum
no només es materialitza amb operacions policials. El discurs de la por per les
conseqüències penals de col·laborar amb
l’1 d’octubre s’han estès i expandit. Ja no
només són susceptibles de rebre condemnes per delictes els membres del consell
executiu i diputats, sinó també altres alts
càrrecs (com els policials), funcionaris, alcaldes i fins i tot voluntaris, segons el nou
relat de Rajoy. El seu argument és que, a
diferència del 9-N, ningú podrà al·legar
desconeixement, i que les sentències del
TC han sigut clares i explícites advertint
de les conseqüències. Però l’únic paper
que farà el president espanyol en aquesta
batalla, mentre pugui, serà el de traslladar
els avisos. El president espanyol es parape-

tarà rere la fiscalia per mantenir la lògica
de la “proporcionalitat” per a les accions
pròpies. De moment, també ha actuat així
en l’altre camp de batalla: el de les inhabilitacions. Tot i les especulacions dels dies
previs a la convocatòria de l’1-O, Rajoy
s’ha guardat la carta de la demanda de suspensió de càrrecs –amb el president Carles
Puigdemont al capdamunt– i la de la possible suspensió de l’autonomia. “No ens
obliguin a arribar on no volem arribar” va
advertir Rajoy en la seva darrera visita a
Barcelona, mentre avisava al Govern que
no subestimés la força de la democràcia
espanyola”. L’estratègia de la por té per
límit el compromís de la gent, perquè, tot
i que digui el contrari, Rajoy sap que no
pot inhabilitar ni sancionar desenes de milers de catalans voluntaris. Això sí que obtindria la repulsa d’Europa.Si tots els seus
plans fallen, Rajoy es veurà obligat a augmentar la contundència i a embrutar-se les
mans, perquè només està disposat a tolerar
un happening que ningú –ni els polítics
sobiranistes– pugui anomenar referèndum, per falta de garanties (perquè un
gran nombre de catalans no tinguin lloc
de votació, o perquè les urnes es posin en
locals de particulars, com seus de l’ANC).
Si el dispositiu final sobrepassa això, haurà
de posar tota la carn a la graella, cosa que
li dificultarà una eventual reconducció de
la situació en el marc autonomista a partir
del dia 2, en la qual encara confia.
Separació de poders?
La Fiscalia Superior de Catalunya ja ha
presentat dues querelles contra els mem-

7

revista de la llengua i la cultura catalanes

Aprofundint / Referèndum

bres sobiranistes de la mesa del Parlament i el Govern per la tramitació de la
llei del referèndum i la convocatòria de
l’1-O, respectivament. En les querelles,
que el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) va admetre a tràmit, la
Fiscalia ja va sol·licitar que tots els cossos
policials -Mossos, Policia Nacional espanyola i Guàrdia Civil, fins i tot la policia local- impedeixin i requisin qualsevol
cosa que permeti celebrar el referèndum,
entre les mesures cautelars. L’endemà de
la Diada, la Fiscalia exigia al major dels
Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero,
que ordeni al cos policial català que actuï contra els preparatius del referèndum
requisant urnes. Concretament, li ha traslladat instruccions perquè s’intervinguin
“els efectes o instruments destinats a preparar els efectes o instruments destinats a
preparar o celebrar el referèndum il·legal,
requisant urnes, sobres electorals, manuals
d’instruccions per als membres de les meses electorals, impresos electorals, propaganda electoral, elements informàtics, així

com qualsevol altre material de difusió,
promoció o execució del referèndum il·legal”. Com la Policia Nacional i la Guàrdia
Civil, els Mossos han d’ordenar que als
seus agents que denunciïn qualsevol acte
encaminat a la celebració del referèndum
“en tant indiciaris de delictes de desobediència, prevaricació i malversació”. Aquest
requeriment coincidia amb la notícia que
el govern espanyol compta amb un reforç
de 4.000 agents amb els quals podria reforçar en 24 hores el nombre d’efectius
de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
a Catalunya en el cas que es necessités la
seva participació per garantir l’acompliment del mandat del Tribunal Constitucional (TC) en contra de la celebració del
referèndum, segons fonts coneixedores del
dispositiu de seguretat. Així, el ministeri
de l’Interior ha dissenyat un pla per pràcticament doblar els gairebé 6.000 agents
de les forces de seguretat de l’Estat que
formen part de la plantilla a Catalunya en
el cas que fos necessari garantir la seguretat i el que es disposi des de la Fiscalia i els

jutges. Els agents, pertanyents majoritàriament a la Unitat d’Intervenció Policial
(UIP) de la Policia Nacional i al Grup de
Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia
Civil, podrien incrementar-se en un altre
número significatiu, encara que ampliant el temps de demora pel desplaçament
fins a les 36 hores un cop rebuda l’ordre.
Fiscals, jutges, policies, serveis postals,
Hisenda. L’Estat toca totes les tecles per
intentar aturar el referèndum de l’1 d’octubre amb l’única obsessió d’esclafar-lo i
ajusticiar els seus responsables i els que hi
col·laborin. La determinació de les forces
sobiranistes secundades per una legió de
voluntaris està posant en risc aquesta estratègia perquè si tots els assenyalats per la
fiscalia acabessin encausats el sistema judicial es col·lapsaria. Però el govern espanyol
pensa arribar fins al final, com s’ha vist citant els més de 700 alcaldes que cediran
locals, ordenant a la policia que prohibeixi
actes i que requisi material de propaganda. El xoc de trens sembla inevitable. La
democràcia està en joc.
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A LA TAULA D’EN BERNAT QUI NO HI ÉS NO HI ÉS COMPTAT

El referèndum de l’1 d’octubre, la participació i el resultat
Amb bon criteri
democràtic, la Llei
del referèndum
que aprovarà
properament el
Parlament de
Catalunya no fixa
cap mínim ni de
participació ni
d’aprovació (vots
favorables a l’opció
guanyadora).

És important que tots entenguem clarament que, des d’un punt de vista democràtic, aquesta és l’opció més garantista. A vegades estem tan preocupats per fer les coses
amb absoluta pulcritud democràtica i amb
total objectivitat, que no ens n’adonem
que aquest mateix excés de zel pot anar en
contra dels principis que fonamenten la
democràcia. Vegem-ho.
De tant en tant sentim dir –sobretot pels
contraris a la independència— que cal una
participació molt important per donar legitimitat a l’opció que surti guanyadora,
o que serà justament aquesta participació
important la que farà que el resultat sigui
vinculant. També hi ha qui afirma, sense
despentinar-se, que democràticament cal
una majoria qualificada perquè l’opció
més votada pugui ser considerada legítimament guanyadora. Això no només no és
així, sinó que, si ho fos, s’estarien burlant
els principis fonamentals de la democràcia.
En tot referèndum hi ha dues qüestions
que són rellevants: la participació i el
criteri per determinar quina és l’opció
guanyadora.

Àngels Folch i Borràs

La participació és una qüestió rellevant
a tenir en compte, però no és una qüestió decisiva que determini el resultat. És
important i cal fomentar-la perquè és un
indicador de la fortalesa democràtica. La
democràcia es fonamenta en la participació dels ciutadans i per tant és normal que
tot sistema democràtic es preocupi per implicar els ciutadans en la cosa pública. Tot
govern democràtic ha d’incentivar la participació i garantir la transparència de tot el
procés electoral. Per això, ha de fer arribar
a tots els ciutadans la informació relacionada amb el referèndum: què s’hi decidirà,
què suposarà si guanya una opció i que suposarà si guanya l’altra, facilitar i fomentar
la campanya a favor de cada opció, garantir

que les dues opcions podran exposar els arguments a favor i els arguments en contra,
fer públic qui tindrà dret a votar (cens),
dia, hores i llocs de votació, garantir que
tothom qui tingui dret a vot pugui exercir-lo lliurement, que ningú pugui votar
més d’una vegada, etc. Aquestes són les
GARANTIES, això és el que garanteix
que ningú faci trampa i dona legitimitat
al resultat, sigui quin sigui.
La participació és, doncs, un bon indicador de la fortalesa democràtica d’un
país, però no pot ser determinant per
condicionar el resultat ni per garantir-ne el caràcter vinculant. En democràcia decideix qui participa.
En totes les comteses electorals hi ha un
determinat nombres de ciutadans que no
voten mai. És el que s’anomena abstenció
estructural que oscil·la entre un 20% i un
30%. Aquesta abstenció estructural no se
la pot apropiar ningú, ni el SÍ ni el NO.
La importància de la participació rau en el
fet que qui participa decideix. Si vols que
la teva posició sigui atinguda en compte,
cal que participis, cal que votis.
Què és doncs el que determina el resultat
i per tant l’opció guanyadora?
La democràcia es fonamenta en la voluntat de la majoria, i la majoria equival
a la meitat més un dels vots decidits (els
que s’han pronunciat pel sí o pel no). És
aquesta majoria absoluta la que determina el resultat. Cal advertir que la majoria
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es refereix sempre a la majoria dels vots
decidits (la suma dels sís i dels nos), no
pas, com alguns volen fer creure tramposament, a la majoria del cens (l’abstenció,
els vots blancs i els vots nuls no compten)
i molt menys de la població (ni els acabats
de néixer ni els menors de 18 no voten).
Què fa vinculant el resultat?
El que el fa vinculant és ni més ni menys
el compromís del govern que el convoca.
Si en la convocatòria s’ha dit que el resultat
seria vinculant és aquest compromís el que
el fa vinculant sigui quin sigui el resultat.
El govern s’ha compromès a aplicar el resultat que obtingui més vots.
La democràcia no pot permetre que se
la boicotegi
Justament perquè la democràcia es basa en
la participació i en la voluntat de la majoria, l’abstenció no pot ser una opció vàlida
a efectes de resultat. No tindria cap ni peus
que l’abstenció pogués condicionar-ne el
resultat. Hom es pot abstenir, però aleshores la seva opinió és desconeguda i en
conseqüència no pot ser tinguda en compte. En una pregunta binària les opcions

vàlides, les que compten, són dues: el SÍ
i el NO.
La mateixa comissió de Venècia recomana
no exigir ni establir cap mínim de participació per preservar la democràcia i evitar
que se la boicotegi. Fixar un mínim de participació, argumenta la Comissió, podria
incentivar que l’opció que s’intueix perdedora, sabent que té poques possibilitats
de guanyar, en lloc de defensar i votar la
seva opció, caigués en la temptació d’abstenir-se, de disfressar-se d’abstenció, quan
de fet no ho és. Cosa que podria provocar
que fins i tot una minoria molt petita, disfressada d’abstenció, s’acabés imposant a la
majoria.
Veiem-ne un exemple. Imaginem que davant d’un referèndum se sap que més o
menys hi ha un 45% favorable a l’opció
A, un 20% clarament favorable a l’opció
B i un 35% d’abstenció. Davant d’aquesta previsió, la minoria de l’opció B podria
optar per abstenir-se en lloc de defensar la
seva posició i, a posteriori, apropiar-se de
l’abstenció i reivindicar-se com a guanyadora argumentant, falaçment, que l’opció
A és minoritària perquè només ha obtingut
un 45% mentre versus un 55% que no l’ha

votat (35% d’abstenció real + 20% d’opció
B disfressada d’abstenció). És evident que
estarien falsificant la realitat. La realitat
seria 45% versus 20% amb un 35% d’abstenció. I atès que l’abstenció no compta a
efectes de resultat, el resultat real seria:
- Participació: 65%
- Abstenció: 35%
- Opció A 69,2% dels vots vàlids
(vots decidits)
- Opció B 30,8% dels vots vàlids
(vots decidits)
L’opció A seria clarament l’opció guanyadora, l’opció majoritària.
Disfressar-se d’abstenció és burlar el principi de la participació, i apropiar-se o assimilar l’abstenció a una de les dues opcions
és burlar el principi de la majoria. No permetrem ni una cosa ni l’altra.
Qui vulgui que la seva opinió sigui
comptada cal que la defensi, que participi i voti.
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Carta oberta als
demòcrates del No
Benvolguts adversaris,
La societat catalana, excepte aquells que
s’aïllen aliens a tot el que els envolta, es
divideix, bàsicament, en dos grans grups:
D’un costat estaríem els que creiem que
l’única manera democràtica de decidir el
futur polític d’aquest país és mitjançant
les urnes, mitjançant el vot o, el que és
el mateix, que aquesta històrica decisió
només la podem prendre els propis ciutadans catalans. Segons totes les anàlisis i
enquestes un 80% de la societat estaríem
d’acord amb aquesta opció. De l’altre costat (aproximadament un 20%) hi ha els
que pensen de manera oposada. Són els
que opinen que la societat catalana no pot
exercir aquest dret i es manifesten totalment contraris a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre.
Dins d’aquest ampli i divers 80% de la
societat catalana, hi ha els que creuen que
l’únic camí possible per construir un país

Marc Bega
Periodista

millor, un país de futur, és mitjançant la
independència, mitjançant l’eina que representa un Estat independent. Altres
compatriotes, com vosaltres, no són partidaris de la independència de Catalunya,
però estan disposats a defensar la seva posició amb arguments, amb el debat democràtic i, sobretot, com a demòcrates que
són, no tenen cap por a consultar el poble.
No tenen cap por a les urnes i al vot. Ben
al contrari, estan convençuts que és l’únic
camí possible per acabar amb el llarg contenciós històric entre Catalunya i Espanya.
El proper 1 d’octubre, la ciutadania
d’aquest país serà convocada a participar
en un referèndum d’autodeterminació. Les
urnes han de ser les que decideixin quin ha
de ser el model d’Estat que volem per a Catalunya. Es tracta d’un fet d’extraordinària
transcendència i que, sigui quin sigui el
resultat final de la consulta a la ciutadania,
afectarà a tots els que vivim en aquesta, fins
ara, comunitat autònoma espanyola.
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Des del moviment independentista que
impulsa aquest procés i que, evidentment,
està pel SÍ en el referèndum, una immensa
majoria, per no dir tots, hauríem volgut un
referèndum acordat amb l’Estat espanyol.
Crec que ho hem intentat per tots els mitjans possibles, fins a 18 vegades i, darrerament, mitjançant el Pacte Nacional pel Referèndum que ha reunit centenars d’entitats
socials, culturals i polítiques. L’objectiu del
Pacte era clar: impulsar un acord entre els
governs de l’Estat i de la Generalitat que
permetés la celebració d’un Referèndum
amb totes les garanties i vinculant, perquè
la ciutadania catalana pogués votar sobre el
seu futur polític com a nació. Ningú podrà
dir que no ho hem intentat.
Ara bé, tots sabem que perquè hi hagi un
referèndum acordat es necessita que les
dues parts estiguin disposades a pactar.
Nosaltres, els partidaris de la independència, des de fa molt de temps que estem
asseguts a la taula de negociació i, fins a
l’últim moment, hem esperat i desitjat que
el nostre interlocutor també s’hi assegués.
Els resultats ja els coneixeu i no cal que
els tornem a repetir: la resposta de l’Estat
espanyol ha estat l’amenaça constant i la
persecució i repressió política, jurídica i
mediàtica.
La nostra determinació per poder exercir
el dret a votar el proper 1 d’octubre és fer-

ma i crec que tots, fins i tot l’Estat, són
conscients que no hi ha possibilitat de
marxa enrere. Tant la determinació dels
nostres representants polítics al Parlament
(majoria absoluta) com la de la ciutadania que estem pel SÍ. Vosaltres, als quals
em permeto anomenar “els demòcrates del
NO” coneixeu la nostra determinació i sabeu que estem disposats a fer el que sigui
necessari, sempre de manera cívica, pacífica i democràtica, perquè sigui el poble,
on resideix la sobirania, el que decideixi el
futur d’aquest país. Sabeu que no cedirem
ni un sol mil·límetre.
Les cartes ja estan sobre la taula. El referèndum tindrà les garanties de qualsevol
altre referèndum: hi haurà urnes, hi haurà
col·legis electorals, hi haurà cens, hi haurà
oportunitat per defensar les dues opcions
de vot, hi haurà observadors internacionals... El referèndum serà també vinculant. Així ho ha confirmat el govern de la
Generalitat que està disposat i decidit a
aplicar els resultats: declaració d’independència si guanya el SÍ. Eleccions autonòmiques si guanya el NO.
No és la meva intenció convèncer-vos
perquè canvieu el sentit del vostre vot.
Entenc, encara que no puc compartir, la
vostra posició política i / o emocional i els
motius que puguin portar-vos a votar NO
en el referèndum sobre la independència.

Més enllà del SÍ i del NO, però, ens uneixen moltes coses. Tots volem un futur
millor, un país millor per als nostres fills i
néts. A tots ens uneix també el respecte a
la democràcia per la qual molts dels vostres
pares o avis, o potser vosaltres mateixos
tant hem i heu lluitat.
En nom d’aquest respecte a la democràcia,
ajudeu-nos a fer realitat aquest referèndum. Fem junts el camí fins a l’1 d’octubre
per donar la veu al poble i perquè siguin
les urnes -i només les urnes- les que amb
veu ben alta i clara ens marquin el camí
del futur. Reforcem -junts- la pròpia democràcia en la seva expressió més genuïna:
les urnes i el vot ciutadà.
No tinc cap dubte que uns i altres respectarem el resultat, sigui quin sigui.
Benvolguts adversaris, ens trobarem el
proper 1 d’octubre a les urnes.
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“Els estats només es definiran
quan declarem la independència”
Aviat farà dos anys, Lluís
Llach va decidir abandonar
el seu retir professional
per incorporar-se a Junts
pel Sí. Tal com diu ell
mateix, “això no només
em va canviar la vida,
sinó que em va oferir una
oportunitat increïble i ha
esdevingut un autèntic
aprenentatge.
Ens rep en una sala del
Parlament on, des de fa
dos anys, hi passa la major
part del temps.

Jaume Marfany

Director de l’Escletxa

Per a una persona com tu, sempre
independent, deu haver estat
complicat sotmetre’s al que en
diuen “la disciplina de partit”...
Sí, de vegades he hagut de votar alguna cosa
que no m’ha agradat gens. Tanmateix, el fet
de tenir un objectiu comú ens ha permès fer
un camí junts dins d’un grup parlamentari
que basa el seu patrimoni en la transversalitat. Crec que els independents ens hem
sentit molt còmodes dins de Junts pel Sí.
Hi ha mitjans de comunicació que sempre
han volgut presentar Junts pel Sí com una
coalició destinada al fracàs, i han volgut presentar les diferències d’opinió dins del grup
com un greu problema, com un element
de divisió interna, quan penso que ha estat
precisament el contrari, que la diversitat de
criteri ens ha ajudat a cohesionar el grup.
En aquests dos anys han passat
moltes coses: El pas al costat
del president Mas; el debat dels
pressupostos: el referèndum o
referèndum, les imputacions.
Vaig entrar al Parlament carregat d’il·lusions. Potser per aquest motiu vaig viure

amb moltes dificultats les converses i el
debat sobre el pla de xoc dins dels pressupostos. A una persona com jo, que no tenia
la pràctica, l’experiència política, aquelles
discussions em van decebre i, alhora, em
van ensenyar coses que jo ignorava. Em va
costar molt acceptar la decisió de la CUP
en la presentació dels primers pressupostos. No ho vaig acabar d’entendre.
Podríem dir que si Junts pel Sí ha estat
una experiència no exempta de dificultats,
al cap del temps hem acabat veient que la
CUP, en el seu funcionament, presentava
gairebé tantes dificultats com nosaltres mateixos.
Tot això per a mi va ser molt difícil, però
ho vaig superar, en bona part gràcies al
president Puigdemont. Hi ha moments en
què no es tracta d’ideologies, sinó de valors
democràtics i republicans. La manera, ràpida i personal, de respondre i d’actuar del
president va convertir el que podria haver
estat un fracàs en un nova empenta il·lusionant per al procés.
El canvi decisiu es produeix en
el “referèndum o referèndum”
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del president Puigdemont?
El “referèndum o referèndum” obre una
nova via que presenta un repte, no només
per als independentistes, sinó per a tots els
demòcrates. A partir del discurs del president, s’obre la porta a tots aquells grups polítics, entitats i associacions que, sense ser
independentistes, sí que defensen la democràcia i el dret a decidir.
Aquesta estratègia ha estat molt intel·ligent,
ja que ens ha permès buscar espais de trobada, de confluència amb aquelles forces que
defensen la democràcia, encara que no siguin partidàries de la independència.
Hi ha hagut, però, molta
repressió política i judicial...
És inconcebible. Sobretot les darreres actuacions de la Guàrdia Civil investigant
persones com Joan Ignasi Helena i el Pacte
Nacional pel Referèndum. Un atac directe
contra la transversalitat i representativitat
del Pacte. Aquests fets són més propis d’un
Estat policíac.
Com veus la posició política
del que anomenem “comuns”
que sembla que continuen
movent-se en l’ambigüitat?
Hem d’abandonar aquelles postures de
“l’estàs amb mi o contra mi”. Si no “estàs
amb mi”, hem de buscar els espais que ens
apropin. Crec que des de Junts pel Sí hem
obert espais on aquests grups es poden
sentir prou còmodes i que fins al referèndum hi ha camins que podem fer junts. I
si al final no arribem junts com voldríem,
tampoc no passa res. L’important és que l’1
d’octubre hi hagi aquest espai de participació democràtica en què es puguin trobar
els Sí i els No i, segurament, en l’espai polític que cobreixen hi ha partidaris d’ambdues opcions.
La teva opinió és que aquest
sector social i polític participarà en
el referèndum de l’1 d’octubre?
N’estic segur. Alguns ja han mostrat la seva
predisposició a participar del que serà una
gran festa democràtica. Estic convençut que
una gent que s’autoanomena republicans i
sobiranistes no donaran l’esquena a un referèndum, no donaran l’esquena a consultar
al poble i no donaran l’esquena a acceptar
la voluntat que s’expressi majoritàriament.

Altres, però, argumenten que el
referèndum no serà vinculat.
El referèndum el farà vinculant la pròpia
participació de la gent.
I la determinació del Govern
d’aplicar-ne els resultats...
Evidentment, això està claríssim i fora de
tota discussió.

Hi ha un govern
determinat a votar l’1
d’octubre i a aplicarne els resultats

Abans de les vacances, el
president ens va sorprendre
amb alguns canvis al govern.
Alguns, de nou, ho han volgut
presentar com un símptoma de
feblesa. Com ho has vist tu?
Ha estat uns canvis, sobretot, honestos. No
és que els que hagin plegat tinguessin problemes de convicció o de confiança en el
procés. Es tracta de situacions estrictament
personals que els han obligat a fer un pas
al costat. Només puc dir coses bones d’ells
i crec que també ara han actuat amb una
honestedat exemplar.
És també un missatge que s’envia a la socie-

tat i aquí el vulgui escoltar: hi ha un govern
determinat a votar l’1 d’octubre i a aplicar-ne els resultats.
I s’ha demostrat, una vegada més, que la força del projecte permet llimar totes les dificultats. Que el procés està per damunt de tot.
La modificació del reglament del
Parlament ja ha estat anul·lada
pel Constitucional. Sabem que
passarà el mateix amb la Llei
del Referèndum... Com us ho
fareu per tirar endavant?
Que tothom estigui tranquil. Tenim recursos parlamentaris per continuar el camí
fins al final. Que ningú oblidi que tenim
una majoria absoluta al Parlament i això és
definitori i decisiu.
Nosaltres tenim la responsabilitat de fer
efectiu el mandat popular del 27 de setembre. Votarem l’1 d’octubre i, si guanya el
Sí, el Parlament no es dissoldrà, sinó que
farà efectiu el resultat declarant la independència i iniciant totes les gestions i negociacions que calgui i amb qui calgui per
desenvolupar-la.
Potser ja m`ho has anat dient i
no cal que et faci la pregunta,
però te la faré igualment...
L’1 d’octubre votarem?
(Riu....) Segur que sí. Que ningú pateixi
per res, ni per les urnes, ni per les paperetes, ni pel cens... Sobre això s’especularà
cada dia i és cert que nosaltres podríem ac-
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tuar amb molta més transparència pel que
fa a aquests temes, però davant la posició
de l’Estat espanyol, no podem explicar-ho
tot de manera més oberta, com seria la nostra voluntat. Hem de ser prudents i astuts.
Jo et faré, us faré, la pregunta al revés: Què
hauria de fer l’Estat per impedir el referèndum? Si no es votés, que hauria hagut de fer
l’Estat? El que hagués fet tindria unes conseqüències imprevisibles per a ells mateixos
perquè no estem parlant únicament d’independència, sinó també de democràcia.
El procés va començar al carrer,
acabarà també al carrer?
Depèn de quina sigui la reacció de l’Estat.
Hi podrien haver actuacions de l’Estat que
només es podran respondre des del carrer.
Si guanya el Sí, caldrà
defensar aquest resultat?
Crec que sí. L’Estat espanyol no acceptarà
de cap manera un resultat afirmatiu. En
aquest supòsit, Europa i el món han de
comprovar que la gent d’aquest país està
disposada a defensar el resultat democràtic
del referèndum.
Quina serà la posició
internacional?
Els Estats sempre diuen el mateix: mentre
no poseu damunt la taula un mandat democràtic, sou un problema intern de l’Estat espanyol. Els estats només es definiran
quan declarem la independència i ho faran
o bé per interessos econòmics i comercials,
o bé per conviccions democràtiques, o per
ambdós motius alhora.

Si l’Estat impedeix
la votació tindrà
unes conseqüències
imprevisibles per
a ells mateixos
perquè no estem
parlant únicament
d’independència, sinó
també de democràcia

S’aprova la Llei de Referèndum...
Després es presentarà la
Llei de Transitorietat?
Sobre la Llei de Transitorietat el que cal és
decidir quin és el moment més adequat per
aprovar-la. En aquest sentit hi ha opinions
diferents que cal debatre a fons. Bàsicament,
hi ha aquells que creuen que s’ha d’aprovar
abans de l’1 d’octubre i altres que pensen
que ha de ser posteriorment. També es podria optar per una solució consensuada que
seria aprovar-la abans, però condicionar-ne
l’aplicació al resultat del referèndum.
Quina ha estat, quina és la
força d’aquest procés?
La gent, sens dubte. És un procés que comença des del carrer, des de baix. És el resultat de
l’expressió popular i de la força democràtica
que l’acompanya, Aquest és el gran actiu, la
voluntat democràtica del poble, que ens con-

dueix irremissiblement a la victòria.
És un moviment al qual empenyen raons
de tot tipus: històriques, culturals, lingüístiques, econòmiques...És per això que és tan
transversal, però l’element que ens uneix a
tots és precisament el futur, un futur que
més que empènyer-nos ens està xuclant. Per
què? Doncs perquè el projecte de futur que
se’ns ofereix és infinitament més engrescador que el que tenim a hores d’ara.
L’Estat espanyol ens vol portar al mateix lloc
on ens conduïa la dictadura, amb mètodes
diferents, certament, fins i tot amb mètodes
que podríem considerar propis d’un Estat
de Dret, però l’objectiu continua sent el
mateix: anorrear les nostres possibilitats nacionals, de desenvolupament, etc.
El secret de tot plegat és això: que estem
convençuts que, amb la independència,
som capaços de fer un estat millor i més
democràtic, una societat més justa, un país
nou i de futur. I això ens uneix. I això ens
cohesiona. I això ens engresca. I això ens il·
lusiona. I això ens motiva. I això ens dóna
força i coratge.
I, en moments de feblesa, ens vénen al cap
paraules com les de Miquel Martí i Pol que
ens diu que “hi ha un futur lluminós i possible” i tornem de nou a la feina.
Des de fa temps, hem decidit deixar de ser
súbdits per convertir-nos en ciutadans.
En la teva vida professional
havies tingut un contacte
amb la gent, bàsicament des
de l’escenari. Ara l’has tingut
de manera molt diferent.
Totalment diferent. Molt maco.... Abans,
em veien com una persona pública, però
privada. Ara em veuen com una “cosa” pública, ben pública. No sé si s’entén el que
vull expressar. Ara crec que no sóc de propietat privada, sinó que formo part i em
consideren, per dir-ho d’alguna manera,
de “propietat pública”. I haig de dir que
m’agrada. És molt gratificant.
Què farà Lluís Llach quan s’acabi
aquesta –seva- etapa política?
(Riu...) Continuar el meu projecte vital,
que era fer-me vell plausiblement, si és que
és possible. Escrivint, si és possible i continuant el projecte de la Fundació al Senegal.
Aprofitaré aquest pocs dies de vacances per
anar-hi i veure com està tot plegat.
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El Correllengua reivindica
Lola Anglada
La CAL treu de l’oblit la
il·lustradora, la figura
homenatjada de la 21a
edició del Correllengua,
per destacar el seu compromís amb la llibertat
del nostre poble. Una
exposició i un audiovisual realitzats per
l’entitat busquen difondre el seu ric llegat.

Xavi Tedó

La reivindicació de Lola Anglada és la pedra angular de l’edició d’aquest any del
Correllengua. En el 125è aniversari del seu
naixement, la CAL ha volgut retre tribut
a una il·lustradora malauradament encara
força desconeguda. Una artista poc present
en l’imaginari col·lectiu fruit d’una manca
flagrant de recursos dedicats a donar-la a
conèixer i escampar el seu llegat. A banda
de posar a disposició de tothom els contes i
altres obres que va publicar Anglada, pràcticament inexistents en llibreries i biblioteques, la CAL ha impulsat amb una gran
inversió l’exposició monogràfica itinerant
“Lola Anglada: art, resistència i compromís”, que recorrerà fins al final del Correllengua més de trenta municipis per mostrar el seu patriotisme i valentia a l’hora de
resistir en un país segrestat per la dictadura
i la repressió. L’altra gran novetat és l’audiovisual que ha elaborat l’entitat i que duu el
mateix títol que l’exposició on es repassa la
trajectòria vital de l’artista. Un recorregut
a través de les vivències de la il·lustradora
que posa l’accent no només en la seva vàlua com a artista, sinó en el seu compromís

amb la República, amb les llibertats del poble català i el feminisme.
El treball compta amb les intervencions de
persones que la van conèixer personalment
i també de dues expertes en la vida i l’obra
d’Anglada. Es tracta de Núria Rius Vernet
i Teresa Sanz Coll, autores del recull de
memòries de l’artista, Josep Maria Cadena,
periodista i crític d’art, Francesc Granell,
catedràtic d’Economia Aplicada i autor de
la primera biografia de Lola Anglada, Concepció Carreras, bibliotecària i documentalista de la biblioteca de Lola Anglada, i
Carme Cussó, veïna de Tiana i amiga de
la família Anglada-Sarriera. El document
presenta una Lola Anglada forta, amb unes
conviccions molt aferrades que no va abandonar mai malgrat les circumstàncies que
l’envoltaven i un amor permanent cap a
Catalunya. Al llarg de les aportacions dels
participants, el reportatge repassa la infantesa, l’etapa formativa, la consolidació artística, la maduresa, els darrers anys de vida
i el llegat d’Anglada. Tot plegat, a través del
context històric en què va viure: l’inici del
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segle XX, els anys 20 a París, la República,
la guerra i la postguerra, el franquisme i la
Transició.
La presentació i projecció del reportatge,
que s’ha fet arribar a diferents institucions
com la Biblioteca de Catalunya i a desenes
de biblioteques, va tenir lloc el divendres
30 de juny al Casal de Tiana, on estiuejava
l’artista, en l’acte d’inici del Correllengua.
La vetllada va començar amb la benvinguda
d’Esther Pujol i Rosa Funtané, alcaldesses
de Tiana i Montgat i a continuació, Núria
Rius Vernet i Teresa Sanz Coll, autores del
recull de memòries de Lola Anglada, van
fer una xerrada en homenatge a l’artista.
El segon dia de celebració, el dissabte 1 de
juliol, va tenir un caràcter més festiu i reivindicatiu. Durant tota la jornada es van
celebrar diverses activitats al voltant de la
figura de Lola Anglada a diferents punts de
Tiana. Durant el matí, es va dur a terme
una ruta guiada pel patrimoni arquitectònic del poble i un vermut a la plaça de la
Vila seguit d’un dinar de germanor al Casal
de Tiana. A la tarda, els espectacles adreçats
als més petits van agafar protagonisme. Els
capgrossos inspirats en els personatges dels
contes de Lola Anglada van sortir al carrer
en un espectacle itinerant a càrrec del grup
‘El Taller de Can Boter’, amb la col·laboració dels Tabalers de Tiana, l’Agrupació
Artística el Casal i la Societat Recreativa
Nou Pins. Com és tradició es va muntar un

El documental
presenta una Lola
Anglada forta, amb
unes conviccions molt
aferrades que no va
abandonar mai malgrat
les circumstàncies
que l’envoltaven i
un amor permanent
cap a Catalunya
trencaclosques gegant dels Països Catalans
a la plaça de la Vila que va donar pas a un
nou espectacle per homenatjar la il·lustradora. El grup Pedagogia de l’Espectacle de
la Fundació Torre del Palau va representar
una adaptació teatral de “El més petit de
tots”, el conte que Lola Anglada va escriure
i il·lustrar per simbolitzar la lluita antifeixista del catalanisme popular durant la Guerra
Civil. Al vespre els actes es van traslladar
als Jardins de Lola Anglada on es va dur
a terme la tradicional encesa de la Flama
del Correllengua i l’actor Miquel Gelabert
va llegir el Manifest, enguany redactat per
l’escriptora i periodista Núria Cadenes. La
nota artística la van posar Jaume Calatayud
i Vicente Monera, col·laboradors habituals
del moviment, que van interpretar l’espec-

tacle poeticomusical “El traç del talent, el
color de la volença”, una composició que
recorre la biografia i l’obra de Lola Anglada.
A més, la Societat Coral Joventut Tianenca
va actuar conjuntament amb la Coral del
Centre Recreatiu i Cultural de Montgat en
un concert en homenatge a l’artista. L’acte
va comptar amb la presència de Josep Maria Vall, assessor de l’Àrea de Cultura de
la Diputació de Barcelona; de Montserrat
Nadal, cap del Servei de l’Ús del Català de
la Generalitat de Catalunya, entre d’altres
càrrecs locals.
D’aquesta manera es posava en marxa la 21a
edició del Correllengua, que de moment ja
ha fet o farà parada en una cinquantena de
municipis, tot i que els organitzadors creuen
que aquestes xifres es doblaran al llarg de
les properes setmanes. Actualment, la CAL
dona cobertura amb materials al 64% dels
correllengües agendats, però està en contacte amb pràcticament la totalitat dels correllengües que se celebren. El suport d’una
quarantena de consistoris i de dos consells
comarcals a la moció del Correllengua i la
implicació d’una desena d’escoles en els actes
de celebració demostra la vitalitat de l’esdeveniment en defensa de la llengua i la cultura catalanes d’arrel popular més important
del país. En un context polític en què tots
els esforços es dirigeixen cap a la celebració
del referèndum, el Correllengua es manté en
bon estat de salut i, un any més, escampa la
flama de la llengua arreu de la nació.
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Les llengües a la nova
República: El castellà oficial?
El debat sobre l’estatuts
de la llengua catalana
–i de la castellana- en
un Estat independent
ha estat defugit de manera sistemàtica i habitual. Les declaracions de
fa ja un temps, tant del
líder de l’antiga CDC
com del d’ERC, afirmant
que el castellà també
seria llengua oficial en
el nou Estat català, van
desfermar algun debat,
reduït, però, gairebé i
en exclusiva a articles
en els mitjans signats
bàsicament per professionals o persones relacionades directament
en temes de llengua.

Jaume Marfany

Director de l’Escletxa

El tema de la llengua és, ja ho sabeu, extremadament sensible. La llengua forma part
del món dels sentiments, del món interior,
individual, propi i íntim de cadascú. Un
món únicament nostre, ben nostre que cal
tractar amb molt de respecte i, sobretot,
amb molta empatia.
La primera reflexió que cal fer és si cal que
en el text constitucional de la nova República catalana figuri el terme “oficial” per
referir-se al català. És cert que el terme
oficial no és cap garantia de la recuperació
i de la normalitat de la llengua catalana.
En tenim força, d’exemples de països que,
malgrat especificar clarament quina és la
llengua oficial del país, això no ha servit
ni per millorar-ne l’estatuts ni tampoc per
normalitzar-ne l’ús quotidià i habitual. Podríem parlar del cas irlandès, tan conegut...
Però en tenim un de més pròxim, que és
Andorra. Estat independent, única llengua
oficial el català i, malgrat aquestes disposicions institucionals, la salut de la llengua és
força precària.
Els que mantenen que l’important no és el
nom, el continent, sinó el contingut, diuen que podríem atorgar-li al català altres
termes com el de llengua nacional, llengua
pròpia, llengua comuna, o un redactat molt
simple com el de “La llengua de Catalunya
és el català”. Què solucionaríem amb això?
Penso que res. En el fons, crec que hi ha
un gran complex d’inferioritat i un cert estigma de la subordinació que patim des de
fa segles i que fa que el terme “oficial” ens
provoqui recances.
Arribat aquest moment ens hauríem de
preguntar si coneixem plenament el que
representa jurídicament el terme oficial.
Segurament no en som del tot conscients i
això és el que provoca que renunciem amb
tanta tranquil·litat, però amb tant inconsciència, a l’estatus d’oficialitat per a la llengua

catalana. En aquest cas, com en molts d’altres, el nom és molt important.
Especialistes com som de complicar les situacions, immediatament que parlem d’oficialitat del català, sorgeixen els que demanen també l’oficialitat del castellà. Alguns,
ho sabem, per simples interessos electorals.
Altres per ignorància del que això representaria i, uns quants més, perquè realment sí
que són conscients de com seria de negativa
per al català una situació d’oficialitat compartida amb el castellà.
Vegem-ne alguns detalls lingüístics. Fixem-nos en el redactat de l’actual Estatut
d’autonomia: El català és la llengua oficial
de Catalunya. També ho és el castellà, que és
la llengua oficial de l’Estat espanyol [...]
Crec que queda molt clar que el castellà
és llengua oficial a Catalunya perquè és
la llengua oficial de l’Estat espanyol. Si la
nova constitució situés el castellà com a
llengua oficial, seria, evidentment, la llengua de la República catalana i el seu estatuts –i els seus drets- s’equipararien als de la
llengua catalana.
Eva Pons, professora de Dret Constitucional de la UB, va redactar un excel·lent i
documentat treball titulat “L’oficialitat lingüística. Declaracions constitucionals i implicacions jurídiques i pràctiques”. És un
treball magnífic, però les seves 170 pàgines
poden ser un petit obstacle a l’hora d’afrontar-ne la lectura. Em permeto, doncs, fervos-en una breu síntesi, especialment la
que fa referència a l’Annex “Taula sobre les
implicacions de l’oficialitat.”
En general, quan parlem del tema de l’oficialitat o la cooficialitat de la llengua castellana en un Estat independent, habitualment
acostumem a fer-ho amb massa lleugeresa
i amb un profund desconeixement de la
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realitat. I és normal. I és lògic. El que implica el terme jurídic de l’oficialitat d’una
llengua no és fàcil de conèixer ni es troba a
l’abast de tothom.

podria fer servir el castellà.
- Els parlamentaris tindrien tot el dret a l’ús
del castellà en les seves tasques parlamentàries.

- Els documents administratius o actes de
l’administració estatal adreçats al públic en
general haurien d’estar redactats també en
castellà.

- Determinats documents parlamentaris
com els informes, dictàmens, comunicacions escrites, etc., dels arxius i del butlletí
del Parlament haurien d’estar també redactats en castellà.

- L’expedició administrativa d’actes, certificats, declaracions i autoritzacions en la
llengua oficial que demani el ciutadà. L’ús
del castellà, doncs, es podria anar perpetuant en aquest punt.

- Les convocatòries i actes de les reunions
dels Consells municipals caldria redactar-les també en castellà.

- Les publicacions i comunicacions de les
autoritats adreçades al públic en general
haurien de ser redactades també en castellà.

Seguint el treball de la professora Eva Pons,
que passaria en l’àmbit de la comunicació en i entre els poders públics si el castellà fos oficial?

- Segurament la nova República catalana
no tindrà un exèrcit convencional, però si
el tingués, els soldats tindrien dret a rebre la
formació militar també en castellà.

- Els rètols, senyals de trànsit i cartells indicadors per al públic, hauran d’estar també
en castellà.

- Estaria del tot garantit l’ús intern del castellà com a llengua de treball de les administracions i els poders públics.

- La llengua oficial utilitzada pels particulars no condiciona en cap cas la llengua dels
informes i actes interns de l’Administració.

- Els funcionaris i empleats públics tindrien
el dret a l’ús intern i a treballar en castellà.

Quina seria la repercussió de l’oficialitat
del castellà en l’àmbit de la comunicació
dels poders públics amb els ciutadans?

Eva Pons, en el seu treball, ens fa una extraordinària síntesi de les implicacions del terme oficialitat. Em proposo fer-vos arribar
les principals implicacions que, l’oficialitat
o cooficialitat del castellà, representaria per
a l’administració, per als poders públics,
per a l’educació, per al món de la justícia,
per al dret d’ús en les relacions públiques i
privades i per als deures dels ciutadans sobre el coneixement i ús de la llengua oficial.

- En les relacions interadministratives es

- Les dues llengües oficials hauran de tenir
la mateixa visibilitat (pel que fa a dimensions de lletra o del propi cartell) en rètols i
comunicacions.
- Els anuncis orals dels organismes públics
hauran de ser també en castellà.
- Es determinarà la llengua del procediment
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administratiu segons quina sigui la llengua
triada per la part o persona interessada. Si
l’Estat és part en el procés, haurà d’utilitzar, obligatòriament, la llengua triada per
l’altra part.
- Els procediments judicials es faran en la
llengua oficial que triï la part demandada
o acusat.
- Els avisos o notificacions dels tribunals a
les parts en el procés o individus (no persones jurídiques) caldrà fer-los en la llengua
que triï el destinatari. Si no és coneguda es
farà en les dues llengües oficials.
- Tothom tindrà dret a obtenir la sentència
judicial també en castellà.
- Les autoritats tindran l’obligació de fer
l’oferta activa dels serveis també en castellà.
- Tot el material imprès de l’Administració
i pàgines d’acollida de llocs Internet haurà
d’estar disponible també en castellà.

cuments personals d’identitat haurà de ser
també en castellà.
Què passaria amb l’acreditació lingüística en l’adquisició derivada de la nacionalitat?
- Per accedir a la nacionalitat catalana serà
suficient, com a mostra d’integració social,
l’habilitat per comprendre i parlar el castellà per poder comunicar-se.
Com afectaria l’oficialitat del castellà el
dret d’ús (actiu i passiu) en les relacions
públiques i privades:
- Dret d’ús actiu (adreçar-se) i passiu (rebre
resposta) en castellà en les relacions dels
ciutadans amb el parlament, l’Administració i els tribunals. Prohibició de situar el
ciutadà en situació menys avantatjosa per
l’ús d’una de les llengües oficials davant
dels tribunals.
- Dret de ser informat sobre la llibertat de
tria entre castellà i català (oferta activa).

- En les capçaleres, els sobres, les carpetes,
etiquetes o cobertes de fax dels organismes
públics han d’estar redactats també en castellà.

- Dret d’obtenir la traducció de sentències en castellà si es considera que s’afecten
drets, interessos o obligacions (exclòs l’àmbit civil).

- La denominació i inscripcions dels do-

- Dret d’obtenir resposta de l’Administració

en castellà.
Quins serien els deures dels ciutadans i/o
càrrecs públics de coneixement i/o ús de la
llengua oficial?:
- Obligació dels tribunals de comprendre el
castellà, sense intermediació d’intèrpret.
- Les empreses poden ser eximides de l’obligació de bilingüisme, és a dir, podrien fer servir només el castellà, o bé subjectes a criteris
flexibles d’ús en llurs comunicacions internes
(segons la composició del personal).
- Etiquetatge i instruccions d’ús dels productes haurà d’estar també en castellà.
La independència ens ha de permetre disposar d’un estat, una eina imprescindible per
a tots els que volem construir un nou país.
Volem la independència, doncs, per a canviar moltes de les coses que ara ni ens agraden
ni funcionen. Volem un estat que aprofundeixi en els valors democràtics. Volem un
Estat que sigui el garant d’una societat més
justa i equilibrada. Volem un país de futur,
un país millor.
Però també volem la independència per la
llengua i la cultura que no són ni seran mai
moneda de canvi per a res.

20

Tardor 2017

A debat

Aplaudir la liquidació
del català... en català
No fa gaire, la
periodista Gemma
Castanyer va publicar
a l’Ara un article que
us convido a retenir en
la memòria: “Parlar-los
en anglès”. A l’article,
l’autora descriu una
pràctica que fa temps
que detectem en
alguns sectors -ho fa,
per exemple, el senyor
Alfred Bosch- i que
consisteix a transmetre
com a primera llengua
als fills no pas el
català, sinó l’anglès.

F. Xavier Vila i Moreno

Sociolingüista

Al llarg de l’article, la periodista amb
prou feines amaga que la seva simpatia
per aquesta opció, fins al punt que, quan
planteja quins riscos pot oferir, només se
li n’acut un:
“Encara ara de vegades ens parla en català,
però nosaltres ens hem mantingut sempre
amb l’anglès, no ens surt parlar-los en català”, diu la Montsant.
És a dir, que posats a parlar de riscos, a
l’autora -que no sembla recordar aquell
principi periodístic que diu que cal documentar-se en fonts diverses a l›hora de
tractar qualsevol tema- no se li acut que
potser aquests infants anglòfons no aprendran prou bé el català, o que segurament
no hi tindran cap vinculació emotiva perquè serà la llengua «dels altres» o de l’escola. No, els únics «riscos» que sap trobar és
que «la gent no ho entengui» o que, per la
pressió de l’entorn, potser aquestes famílies
capdavanteres no aconseguiran eliminar el

català del tot de la vida familiar. Fascinant
declaració de principis...
Em sap greu haver-ho de recordar, però
això que l’autora de l’article presenta com
a fenomen innovador i que camufla sota
el terme “immersió” és més vell que l’anar
a peu i té un altre nom més desagradable:

La substitució
lingüística en família és
el que han fet milions de
famílies d’arreu del món
quan s’han passat a la
llengua del poder perquè
es pensaven que els
oferiria més avantatges
econòmics o socials
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se’n diu substitució lingüística en família,
i és exactament el que han fet milions de
famílies d’arreu del món quan s’han passat
a la llengua del poder perquè es pensaven
que els oferiria més avantatges econòmics
o socials. A Galícia, aquesta “immersió”
tan guai ha fet que l’ús del gallec retrocedeixi més d’un 60% en tres generacions.
Això és ni més ni menys el que va fer que a
Alacant, a València o a la Catalunya Nord
desaparegués el català durant el segle XX.
A Catalunya també s’hi va apuntar una petita part de l’alta burgesia, com els comtes
de Godó o el Vidal-Quadras, per esmentar-ne un parell de qui és públic i notori,
i és allò que abans se’n deia parlar castellà
“porque hacía más fino”. Per sort, el moviment es va avortar, perquè si no el català
senzillament hauria desaparegut. Perquè
el que els defensors d’aquesta pràctica no
acaben de veure és que en la mesura que el
seu exemple s’estengués, passaria una cosa
molt senzilla: que els nens catalans anglòfons deixarien d’aprendre català perquè
trobarien més amiguets anglòfons amb qui
parlar la seva llengua, mirarien les pel·lis

en anglès, assistirien a escoles en anglès,
els monitors dels esplais els començarien a
parlar en anglès... Si fa no fa, com va passar amb tants pares pijos els anys 50 i 60
que van descobrir, ai ves, que curiós, que la
nineta dels seus ulls no sabia català o com a
molt el malparlava amb accent madrileny.

En tot cas, el que sí resulta francament innovador és que un periodista d’un mitjà
en català enfoqui de manera tan positiva
l’arraconament del català.

És obvi que hi ha molta gent que desitjaria
que els seus fills aprenguessin molt millor
l›anglès, i tal com estan les coses convindria que el sistema educatiu millorés substancialment la seva eficiència en aquest
punt. Tanmateix, una comunitat lingüística sana és la que sap distingir entre els
usos interns i els externs. Contràriament al
que prediquen els apòstols de l’hibridisme
neoliberal, en sociolingüística sabem perfectament que les comunitats lingüístiques
només usen dues llengües per a les mateixes funcions durant períodes relativament
curts de la seva història, i ràpidament s’acaben decantant, normalment per la llengua
més poderosa. Potser no és agradable, però
sol ser així. Si més no, no ens enganyem
amb paraules ensucrades.

Les comunitats
lingüístiques només
usen dues llengües per
a les mateixes funcions
durant períodes
relativament curts
de la seva història,
i ràpidament
s’acaben decantant,
normalment per la
llengua més poderosa
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La CAL estreny vincles amb
Enllaçats per la Llengua
La CAL s’ha incorporat
formalment a Enllaçats
per la Llengua, la xarxa
d’entitats de tot el
domini lingüístic que
treballa de manera
coordinada per la nostra
llengua comuna, el
català.
Fins ara, la CAL estava
adherida al manifest
unitari que més
endavant donaria peu al
naixement d’Enllaçats,
i també col·laborava
puntualment amb el
moviment.

X. T.

Amb aquesta incorporació, l’entitat fa un
pas endavant i es compromet a ser part
activa en les campanyes i les accions que
s’impulsin a partir d’ara. La darrera iniciativa que portarà a terme l’entitat, tal i com
va acordar a mitjans de setembre a València, ha estat impulsar l’aprovació de mocions als ajuntaments en suport d’un espai
de comunicació audiovisual i per la reciprocitat plena dels mitjans de comunicació
públics en la nostra llengua. Aquest serà
un dels objectius d’Enllaçats per la Llengua per als propers mesos, el qual també
està desenvolupant-se en altres territoris de
parla catalana. Per aconseguir-ho es demanaran entrevistes amb els partits polítics
valencians. Els objectius de les mocions
que es presentaran als ajuntaments són assolir la plena reciprocitat de tots els canals
del nostre domini lingüístic, treballar per a
la creació del Consell de l’espai de comunicació en la nostra llengua comuna amb la
participació dels governs i dels ens de comunicació públics, obrir de forma immediata Àpunt com a mitjà públic, plural i en
valencià en el terminis previstos per la seua
directora general i proposar la coordinació,
entre les diferents corporacions del nostre
àmbit lingüístic, en matèria de coproduccions, traducció i doblatge.

L’objectiu principal
de les mocions que
es presentaran
als ajuntaments
és assolir la plena
reciprocitat de tots
els canals del nostre
domini lingüístic

Enllaçats per la Llengua valora positivament algunes passes fetes a l’espai audiovisual, com les declaracions de la directora
general d’Àpunt Empar Marco sobre la posada en marxa de l’ens, la moció aprovada
al Parlament de Catalunya, l’emissió d’un
programa coproduït entre IB3 i TV3, o el
projecte comú entre ambdues televisions
d’un canal a Internet. Tanmateix, considera que queda molt de camí a recórrer per
normalitzar aquest espai i sol·licita mesures
concretes i imminents per la qual cosa demana a les institucions més diligència en
aquest assumpte.
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El valencià, llengua vehicular
de l’ensenyament
Enllaçats per la Llengua aposta pel valencià
com a llengua vehicular del sistema educatiu valencià davant les posicions antivalencianes que mantenen algunes entitats en
contra d’un plurilingüisme integrador. En
aquest sentit, des de la xarxa es considera
necessària la implantació dels programes
d’immersió lingüística o d’ensenyament
en valencià en els centres públics i privats,
per tal de garantir que tots els centres tinguen, si més no, el 50% del seu horari en
valencià. A més, es demana eliminació de
les exempcions, que van en contra dels
interessos i dels drets de l’alumnat de les
zones castellanoparlants. D’aquesta manera es garantiran els drets de l’alumnat
a dominar, en acabar els seus estudis obligatoris, les dues llengües oficials del país i
una d’estrangera. Unes idees que recullen
al manifest «Sí al valencià».
Enllaçats per la Llengua lamenta que «en
matèria lingüística, o s’ha oblidat o s’ha
volgut oblidar que la capacitat plurilingüe
del nostre alumnat passa necessàriament
per potenciar els programes que consoliden, primer, l’aprenentatge de la llengua
minoritzada, el valencià, i posteriorment
de la llengua estrangera, l’anglés». La xarxa
considera que «l’aprenentatge de la llengua majoritària, el castellà, està garantit
amb una mínima sistematització a les aules dels coneixements que proporciona la
seua enorme presència social i mediàtica»
i remarca que «el domini equilibrat de les
dues llengües oficials únicament s’aconsegueix amb els programes d’ensenyament
en valencià».
Enllaçats anota que «només si el xiquet o
la xiqueta té els coneixements lingüístics
suficients podrà triar, en cada ocasió i lloc,
quina llengua vol o li convé utilitzar. Serà
lliure per elegir. Privar a bona part de l’estudiantat d’assolir idèntica competència
en valencià i castellà és discriminar-los. No
podem negar a l’alumnat el dret d’aprendre les mateixes llengües que la resta dels
seus companys».
De fet, el manifest recorda que «una gran
part de les famílies valencianes (que alguns

La xarxa reclama
la implantació
dels programes
d’immersió lingüística
o d’ensenyament
en valencià en els
centres públics i
privats, per tal de
garantir que tots els
centres tinguen, si
més no, el 50% del
seu horari en valencià

polítics, jutges i opinadors prefereixen ignorar) ja van dir quina era l’opció lingüística majoritària elegida per als seus fills i
les seues filles: els nivells més avançats de
plurilingüisme».
De fet, la xarxa no passa per alt que «el TSJCV ha ratificat la validesa legals d’aquests
plantejaments, i ha estat tan sols la interpretació d’una clàusula addicional, la
referida a l’acreditació “a posteriori” dels
coneixements lingüístics adquirits, la que
ha provocat l’aturada en sec de l’aplicació

als centres dels programes plurilingües dinàmics, en tot el País Valencià».
En lloc de respectar la voluntat majoritària de la comunitat educativa i encoratjar-la en la tasca de construir un futur
millor, la plataforma lamenta que hi hagi
«qui prefereix judicialitzar-la i obstaculitzar-la, suposem que amb la idea d’obtindre’n uns discutibles rèdits electorals».
Bàsicament perquè Enllaçats subratlla
que «les llengües són ponts d’unió entre
persones i afavoreixen l’entesa, la pau i
la convivència entre diferents cultures».
El manifest lamenta que es presentin recursos, es dictin sentències i es justifiquin
opcions «a favor d’un monolingüisme
castellà, estrany al nostre caràcter històric
integrador i contraproduent en un món
globalitzat».
Davant la campanya per alentir tota iniciativa legislativa que treballi per la normalització de la nostra llengua al País Valencià que es pot comprovar amb les traves
a la RTVV, els usos lingüístics en l’Administració o el decret de plurilingüisme,
Enllaçats per la Llengua deixa clar que seguirà treballant «pel dret del nostre alumnat a ser plurilingüe i pels drets de les
persones que volen usar el valencià, quan
ho consideren, amb les mateixes garanties
que tindran si opten pel castellà» i anuncia mobilitzacions al mes de novembre
per defensar el valencià, «el nostre català».

Per què volem una
República Catalana?
Perquè la llengua i la cultura catalanes no
poden ser alienes al concepte de llibertat, i
les puguem viure en plenitud de condicions,
com altres llengües i cultures del món.
Perquè la sentència de l’Estatut del 2010
va dictaminar que el català deixés de ser la
llengua prioritària en l’àmbit públic.
Perquè la llengua catalana sigui oficial a tots
els estaments europeus.
Perquè el català sigui la llengua comuna
d’acollida dels nouvinguts en una nova llei
d’immigració tot respectant els drets de les
altres llengües.
Perquè els senyals de les televisions i les ràdios
siguin recíprocs en tots els països de parla
catalana.
Perquè una nova llei d’educació faciliti
obligatòriament la immersió lingüística a totes
les escoles i instituts i ompli amb continguts
reals i verídics la història i la cultura del país
que s’explica als nostres infants.
Perquè el català deixi de ser un mèrit i
esdevingui un requisit per accedir a totes les
administracions de Catalunya.
Perquè cap autoritat ens obligui a parlar una
altra llengua que no sigui la nostra.
Per tot això, i molt més, nosaltres

L’1 D’OCTUBRE VOTAREM SÍ!

AJUDA’NS A FER-HO POSSIBLE,
ASSOCIA’T A LA CAL!
cal.cat/fes-te-n-soci

