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El dia de la doble afirmació
Ja tenim data i pregunta.
Semblava difícil: Alguns, entre ells l’Estat
espanyol, esperaven amb candeletes que no
s’arribés a produir, però els partits polítics
sobiranistes han sabut fer bé la seva feina i
han aconseguit posar-se d’acord: el dia 9 de
novembre de 2014, el poble català decidirà
a les urnes quin vol que sigui el seu futur
polític.
Més enllà de la doble pregunta. Més enllà
de si n’hauríem preferit una de sola... Més
enllà... cal valorar positivament l’acord al
qual van arribar els nostres representants al
Parlament català.
És positiu que la majoria sobiranista que va
votar favorablement la Declaració de Sobirania del 23 de gener, s’hagi consolidat.
Més encara, quan hi ha la possibilitat que
pugui augmentar durant els propers mesos.
No hi ha esquerdes i els diferents partits
polítics que formen aquest majoria estan
plenament decidits a fer la consulta.
És positiu que l’acord hagi arribat abans
que s’exhaurís el termini fixat, que era el 31
de desembre. S’ha treballat bé i amb molta
discreció.
És positiu que la data sigui durant l’any
2014 i que no es dilati més enllà. El 9 de
novembre de fa uns anys va caure un mur

construït contra la llibertat i la democràcia.
El 9 de novembre de 2014, l’esperit democràtic obtindrà de nou una gran victòria.
És positiu que puguem votar i que puguem
fer-ho sobre la independència. És el que demanàvem. És el que exigíem. Ara hem de
continuar treballant perquè el mes de novembre de 2014 hi hagi un sí massiu a les
dues preguntes que se’ns plantejaran.
Ho tenim ben clar: Sí i Sí. Dues afirmacions encadenades que ens conduiran directament a l’Estat independent.
L’opció dels dos sís és clara, diàfana, entenedora... L’opció dels dos nos també ho és.
Si a algú li cal explicar-se –i fer-ho molt bé,
si és que vol ser entès- és als partidaris d’un
sí a la primera i d’un no a la segona.
No i No significa quedar-se com ara. Significa patir l’espoli fiscal, la llei Wert, els atacs
a la llengua i a la cultura, les contínues retallades, l’eliminació de l’estat del benestar, el
retrocés democràtic...
Sí i Sí significa la gran oportunitat de construir un nou Estat. Un Estat millor; un Estat per a tothom, amb més justícia social,
amb més aprofundiment democràtic... un
Estat amb un millor futur per als nostres
fills i néts.
Sí i No... algú ens pot explicar què significa?
Jaume Marfany Segalés
Director de l’Escletxa
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El català assoleix per primera vegada
els deu milions de parlants tot i
l’ofensiva de l’Estat contra la llengua
Récord absolut. El sisè “Informe sobre la situació de la llengua catalana” que va presentar
el 13 de novembre la Xarxa CRUSCAT, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), revela que el català ha arribat per primera vegada a la xifra dels deu milions de parlants. Una fita que s’ha
assolit, com destaca el mateix informe, en un context “anòmal” i amb un entorn “advers”.
Les dades, que es corresponen a l’any 2012, confirmen una tendència a l’alça de la llengua
als Països Catalans, que ja s’havia intuït en l’informe de l’any anterior.
Segons l’estudi del 2012, el 72,4% de la
població d’aquesta comunitat lingüística parla el català. El percentatge augmenta considerablement si es compta la
gent que l’entén. Així, un 91,7% declara
comprendre’l. En canvi, les dades canvien
radicalment respecte a la capacitat d’escriure
en català. Un total de 7,3 milions ho pot
fer, cosa que representa poc més de la meitat
dels que l’entenen.
En contrast a aquestes xifres positives que demostren un creixement del català, destaquen
els “desequilibris territorials” que existeixen
en el nombre de parlants de català. Els autors
de l’informe destaquen, en aquesta línia, que
aquestes diferències s’accentuen “per les ofen-

sives polítiques contràries al català i al seu setge legislatiu”.En aquest sentit, el treball posa
com a exemples d’atacs al català la denominació de la nostra llengua com a LAPAO a
la Franja de Ponent, el tancament de Canal
9 al País Valencià i la nova llei d’educació
estatal, la LOMCE, que vol acabar amb la
immersió lingüística a les aules. Aquestes
ofensives s’expliquen, segons el director de
la Xarxa CRUSCAT, Miquel Àngel Pradilla,
per un canvi en el govern d’alguns territoris
de l’Estat espanyol, que han provocat que es
modifiquin les polítiques lingüístiques que
fins el 2011 seguien una “dinàmica favorable
a la llengua catalana”.
Una ofensiva que ja ha arribat al Parlament

Europeu. François Alfonsi, eurodiputat pel
grup dels Verds/ Aliança Lliure Europea i
membre de l’Intergrup per les Llengües, les
comunitats nacionals i les minories tradicionals de l’Eurocambra, es mostra molt crític
amb les noves polítiques de les institucions
espanyoles. “A Espanya havíem observat
una bona entesa” en el tema de la llengua,
apunta, però “avui, veiem tot el contrari,
retornem cinquanta anys enrere, a la mentalitat del franquisme”. Alfonsi assegura que
la lluita a favor de la diversitat és “el gran
combat d’Europa per deixar enrere el segle
passat i avançar cap a l’Europa del futur,
on els estats, progressivament, deixin pas a
una governança europea”. Alfonsi assegura
que és un “endarreriment polític” i que el
que s’intenta és “imposar la llei madrilenya
a Catalunya, a Espanya hi ha una retractació jacobina que s’expressa en contra de la
llengua tant a Catalunya com a les Balears,
és un moviment general que pretén acabar
amb la diversitat lingüística”.
Sigui com sigui, les dades de l’informe són
esperançadores. L’IEC situa la llengua catalana en el panorama de la resta de llengües europees i conclou que és la setzena en
nombre de parlants. A més, el creixement
que està experimentant la situaria com a
setena en “capacitat d’atracció”. Pel que fa
a la presència a la xarxa social Twitter, el
català és la dinovena llengua més utilitzada
i, per tant, una de les més actives si es té en
compte el nombre de parlants.
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La pel·lícula que mai s’acaba
La justícia i el cinema
segueixen sent àmbits
on el català té una
presència residual al
Principat. Els judicis en
la nostra llengua són
l’excepció i l’oferta de
cinema doblat al català
no arriba ni al 5%.

Xavi Tedó

El Parlament aprovava el 9 d’octubre
presentar al Congrés dels Diputats una
iniciativa de modificació legislativa perquè el català sigui requisit obligatori a
l’Administració de Justícia a Catalunya.
La proposta, que va rebre el suport de tots
elspartits, excepte PP i C’s, planteja una
reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de l’Estatut del Ministeri Fiscal per
convertir el coneixement del català en un
requisit obligatori per poder prestar serveis a l’administració catalana. La proposició de llei també va ser plantejada per CiU
el passat 24 de setembre al ple del Congrés, però el PP la va rebutjar qualificantla com una mesura “absurda per radical i
desproporcionada”. Les formacions que
han donat suport a la proposta a la cambra
catalana, però, deixen clar que el requisit
obligatori es l’única via per garantir els
“drets lingüístics” dels catalans a ser atesos tant en català com en castellà, les dues
llengües cooficials. Aquests partits consideren que l’actual mecanisme d’establir el
coneixement del català com a “mèrit” per
accedir a una plaça no ha funcionat. Les
dades així ho avalen. L’ús del català als jutjats es mou al voltant d’un irrisori 12%.
La demanda que el català sigui un requisit
per a jutges i magistrats també ha estatre-

colzada pel Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els catorze col·legis
d’advocats de Catalunya. El Consell recorda que actualment només es requereix

El Parlament aprova
portar al Congrés
que el català sigui
un “requisit” a
l’Administració de
Justícia perquè el
seu ús es mou en un
irrisori 12%”
el coneixement del català al personal no
judicial de l’Administració de Justícia a
Catalunya, ja que la resta de funcionaris
-jutges, magistrats, fiscals i secretaris judicials- tenen caràcter de cos estatal, per
la qual cosa el coneixement de la llengua
catalana només compta com a “mèrit”i
això dificulta que es pugui garantir el
dret efectiu de l’ús del català als ciutadans
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davant l’administració, un dret reconegut a l’Estatut. El seu president, Miquel
Sàmper, remarca que “l’Estatut especifica
clarament -al seu article 33- que totes les
persones tenendret a utilitzar la llengua
oficial que elegeixin en les relacions amb
l’Administració de Justícia, però el fet que
el personal judicial a Catalunya no hagi
d’acreditar el coneixement de la llengua
catalana com un ‘requisit’, i que compti
tan sols com un simple ‘mèrit’, converteix
aquest dret en una fal·làcia”.
Menys sentències en català
El percentatge de sentències en català ha
disminuït de manera progressiva en els
últims anys, de manera que si l’any 2007
el 16,77% de les sentències eren en català, l’any 2011 només van ser el 13,11%.
Ferran Mascarell admet que la Justícia és
un àmbit que “preocupa” especialment la
conselleria de Cultura. El seu homòleg a
Justícia, Germà Gordó, recorda que s’han
promogut proposicions de llei, tant al
Congrés com al Parlament, perquè el català sigui un requisit i no un mèrit per
exercir com a jutge a Catalunya: “Es tracta
de fer efectiu un dret lingüístic de tots els
ciutadans”. El conseller, que també exigeix
que sigui un requisit i no un mèrit el coneixement del dret civil català per exercir
com a jutge i fiscal a Catalunya encoratja
els professionals de Justícia a utilitzar el

Radiografia del català

català en tots els seus àmbits d’actuació:
“L’advocat, el jutge, el procurador, el funcionari han de creure que el català té la
mateixa dignitat que qualsevol altra llengua per ser usada en l’àmbit judicial; en els
procediments, en les vistes, en els manuals
de dret, en les classes a la universitat, en
la investigació o en articles especialitzats”.
Gordó assenyala que les institucions poden tirar endavant moltes iniciatives per
fomentar l’ús del català, però que també
depèn del compromís personal de cada
professional. Després d’apuntar que respectar el dret lingüístic dels ciutadans és
respectar també la tutela judicial efectiva, el conseller reitera que el compromís
del Departament és continuar impulsant
mesures perquè el català sigui un requisit
per accedir a la judicatura i a la fiscalia
de Catalunya i posa èmfasi en què “tot
funcionari, tot jutge ha de saber els dos
idiomes oficials de Catalunya”. El titular
de Justícia explica que el Govern en el darrer any ha impulsat diverses iniciatives
per reforçar-hi el català, com la creació del
certificat de llenguatge jurídic en català,
el portal jurídic de Catalunya, els cursos
de capacitació de la llengua catalana, els
45 dinamitzadors lingüístics que hi ha a
disposició dels òrgans judicials i un seguit
de convenis amb els operadors jurídics per
impulsar el català en el seus àmbits professionals. Vistos els resultats, aquestes mesures han resultat insuficents. Gordó creu

El conseller encoratja
els professionals de
l’Administració de
justícia a utilitzar el
català en tots els seus
àmbits d’actuació

que un Consell de Justícia propi, amb el
qual ja hi està treballant el govern, canviaria la situació perquè es podrien unificar
els criteris lingüístics.
El català al cinema, una anomalía
encara
Les sales de cinema continuen sent l’altre
territori inhòspit per al català. El pla inicial de la conselleria de Cultura consistia
en aplicar progressivament el doblatge
en català, començant per les pel·lícules
d’animació infantils. La llei, que es va
elaborar l’any 2006 i va entrar en vigor
al 2011, no s’està aplicant rigorosament.
Mascarell va acordar el març del 2011, una
distribució de 35 a 40 pel·lícules doblades en català amb un augment d’aquesta
exhibició en un 35% per al 2017. Uns
percentatges que superen la quota del cinema català del 2010, any en què se’n van
distribuir 28 de còpies en aquest idioma,
però queden lluny del 50% que la llei
marca. L’exconseller Tresserras, precursor
de la llei, opina que la no aplicació de la
llei es deu a les grans distribuïdores, les
majors, que “han aconseguit dominar el
mercat cinematogràfic gràcies a polítiques
abusives emparades per l’OMC”.El Gremi
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya
també ha mostrar la seva oposició a la llei
tancant el 75% de les sales l’1 de febrer
de 2011. Asseguren que quan s’hi projecta
una pel·lícula en català i en castellà, la seva
distribució d’audiència és de 78,2% en
castellà i 21,8% en català. Ara la conselleria de Cultura acaba d’anunciar una modificació de la Llei del Cinema. El temor
que el nou text no mantingui l’objectiu
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de la paritat lingüística sura en l’ambient.
Són moltes les veus que auguren que es
rebaixarà la pretensió d’arribar al 50% de
l’oferta en català a finals del 2017. L’altre
gran debat és establir si això ha d’anar a
càrrec, en part, de les arques públiques. El
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya i la Federació de Distribuïdores Cinematogràfiques (FEDECINE), que agrupa el 90% de les distribuïdores espanyoles,
han creat un projecte de Xarxa de Cinema en Català (XCC) com a alternativa a

La conselleria de
Cultura acaba
d’anunciar una
modificació de la Llei
del Cinema, que serà
a la baixa, lluny de
la paritat prevista al
2017

la llei, perquè la consideren “inviable”.
L’objectiu és posar remei a les sancions
de fins a 75.000 euros que la llei obliga
a pagar per no complir-la. Amb la creació d’aquesta xarxa es pretén augmentar el

nombre de projeccions en català fins el 8%
amb el suport de l’Associació de Distribuïdores Independents Cinematogràfiques.
Això sí, Luis Hernández de Carlos considera que és necessari un consens entre els
empresaris i la Generalitat per poder dur
endavant la Xarxa, i per tant, la Generalitat hauria de donar-los subvencions. La
Llei actual, però, estipula que tampoc hauria de ser responsabilitat de la Generalitat
el finançament del doblatge o el subtitulat
de les pel·lícules per tal d’arribar al 50%.
En tot cas, els ajuts econòmics es podrien
destinar a la promoció i difusió de cinema
en català, especialment en la primera fase.
La suposada baixa demanda que té el cine-

ma en la nostra llengua amaga que sovint
no s’exhibeixen en les millors condicions
pel que fa als horaris i sales. L’oferta de cinema en català es troba encara en un ínfim
4,6% quan altres comunitats lingüístiques
similars o, fins i tot, amb menys parlants,
com Finlàndia, Bèlgica, Letònia o el Quebec les pel·lícules cinematogràfiques traduïdes s’ofereixen doblades o subtitulades
en les llengües pròpies i oficials. La notícia
més positiva ha estat la reobertura dels Cinemes Boliche de Barcelona, que ofereixcinema d’autor i algun títol comercial en
versió original subtitulada en català, una
oferta inexistent fins ara a la capital catalana.

El català guanya mig milió de parlants des del 2007
L’Informe de Política Lingüística de 2012 assegura que el 97,1% de la població adulta resident a Catalunya de més de 14 anys
entén el català -respecte del 95,2% del 2011-, mentre que un 84,3% el sap parlar -73,2% el 2011-, i el 70,1% el sap escriure
-55,8% el 2011- en un creixement que no es fa a costa del castellà ni de l’anglès, el coneixement del quals també creix perquè el
100% comprèn el castellà, i el 26,5%, l’anglès (8% l’any anterior). En termes absoluts, el 51,2% d’habitants parla normalment
castellà -augmentant des del 50,7% del 2011-, i el 44,3% ho fa en català -una xifra que ha crescut en 500.000 persones des del
2007. A casa, el 62,1% dels catalans parla castellà -baixa des del 63,1%-, i un 51,1% parla català -respecte al 49,1%-. A la feina,
el castellà ha retrocedit del 80,1% al 78,6%, mentre que el català ha augmentat del 66,8% al 70,4%. La primera llengua parlada
a la infància és el castellà amb un 54%, seguit del català amb un 36,9%, tot i que amb l’idioma amb el qual s’identifiquen els
ciutadans, el català puja fins al 43,2% i el castellà baixa al 50,7%. “El català es manifesta com una de les llengües vives del món
amb més poder d’atracció”, remarca el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que afegeix que mai havien existit tants parlants de
català. També subratlla que “el català creix en el si d’una societat plurilingüe, això és el més significatiu” de resultes de “l’encert
de reafirmar un model que no vagi en contra d’aquesta amplitud”. I és que el 17,7% dels habitants del Principat prové de països
estrangers; el 19,1% d’Espanya, i el 63,2% de Catalunya, fet que té una “importància singular” perquè 1.186.000 persones han
arribat al nostre país els últims deu anys.
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L’ofensiva contra el català al
País Valencià no té aturador
El tancament de Canal
9, el Decret d’Educació
Plurilingüe o la retallada
drástica de les subvencions a les entitats que
promouen el valencià,
darrers episodis de la
ràtzia contra el valencià.

X. T.

Per terra, mar i aire. Així de crua és
l’ofensiva del govern del PP al País Valencià. La decisió de tancar Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) mostra fins a on
la Generalitat Valenciana està disposada
a arribar. Les multitudinàries manifestacions i el malestar que ha generat la decisió
d’acabar amb la principal eina comunicativa de difusió del català no ha fet variar els
plans de l’executiu. Ni tan sols ha provocat remor en les files del PP valencià, tret
d’alguns alcaldes que es queixaven que ja
no podrien promocionar les activitats que
fan a les seves localitats. El raonament
del síndic del grup parlamentari popular
de les Corts Valencianes, Jorge Bellver, és
aclaridor quan denuncia la “demagògia i
la hipocresia” de l’oposició sobre les senyes
d’identitat i l’Estatut valencià: “Ser responsable és prendre decisions encara que
siguin tan dures i doloroses com aquesta,
ser responsable és prioritzar les despeses
socials, ningú volia això, però el valencià es
parlava abans de la RTVV i se seguirà parlant després”. Que el mateix Fabra anuncïi
una setmana després del final de les emissions que no descarta la venda del senyal
de Canal 9 també posa en evidència quina
és la voluntat de l’executiu. Paral·lelament,
el PP segueix posant pals a les rodes al reestabliment de les emissions de TV3. Tot

i que el Tribunal Suprem va estimar el recurs presentat per ACPV i va anul·lar la
resolució del govern valencià que obligava
a tancar les emissions de TV3 i imposava
una sanció a l’entitat, ara per ara només
algunes localitats la veuen, com aMorella, que va reconnectar els repetidors del
Ports, que són municipals. La Generalitat
Valenciana amenaça d’avisar el govern espanyol si s’assabenta de qualsevol obertura
d’un repetidor de TV3 “perquè hi actuï en
conseqüència”. Ho ha repetit en diverses
ocasions el vicepresident José Ciscar, que
afirma que la sentència del Suprem assenyalava que la competència sancionadora no
corresponia al Consell però que “no desmentia la infracció”.
Escola Valenciana demana ajut
A les aules, el Decret d’Educació Plurilingüe arracona encara més el català. Malgrat
elsmilers de famílies que es queden cada
any sense poder estudiar en valencià, el
govern ha implantat un model que va en
detriment de l’aprenentatge del català. El
nou model d’educació estableix dos programes plurilingüe. Un té com a llengua
base el català (PPEV), amb l’obligatorietat
d’impartir almenys dues assignatures
en castellà i anglès. L’altre, amb llengua
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base el castellà (PPEC) i amb un mínim
de dues assignatures amb les altres dues
llengües. Amb aquest nou model, les anteriors dues línies en català (el Programa
d’Ensenyament en Valencià i el Programa
d’Immersió Lingüística), que només incloïen el castellà com a assignatura de llengua, desapareixen per unir-se en un únic
Programa on la llengua vehicular en català
és menys present. Així ho denuncien diferents entitats, com Escola Valenciana, que
ha posat en marxa una campanya de micromecentage que pretén recaptar 60.000
euros sota el lema “Fes Escola Valenciana!”
per mirar de sortir de la greu crisi econòmica que pateix. Des de fa 3 anys les subvencions de la Generalitat a les activitats
que duu a terme s’han reduït un 72,30% i
en el cas de les ajudes estatals, la reducció
ha estat del 100%. Personalitats catalanes
de diversos àmbits han donat suport a la
crida. “El valencià, el nostre català, és cosa
de tots i només sumant l’esforç de les persones que defensem i estimem conjuntament el nostre màxim tret d’identitat, de
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, podrem continuar treballant per fer-ho realitat”, remarca Vicent Moreno, president
d’aquesta entitat cívica que des de fa 30
anys treballa per la normalització de la nostra llengua al País Valencià. “Duem lluitant per l’ensenyament en la nostra llengua
des de fa tres dècades, però a més ens hem
convertit en un grup de pressió constant
per defensar els nostres drets lingüístics
amb tota una sèrie d’activitats” afirma Moreno. Si no s’aconsegueix aquest objectiu
d’emergència, en pocs mesos es desactivaran el 90% d’aquestes activitats, com
les Trobades d’Escoles en Valencià, que
reuneixen més de 200.000 persones cada
any en més de 20 comarques per reclamar
més ensenyament en valencià. També desapareixerien les campanyes informatives
de matriculació a les escoles o l’Oficina de
Drets Lingüístics, que han permès aquest
curs obrir 40 línies més d’ensenyament en
valencià o que dos centres educatius valencians hagin guanyat sentències del TSJV
que obliga l’administració a establir-hi programes d’ensenyament en valencià després
de denegar-los-ho sistemàticament durant
anys. S’haurien de desactivar també programes com La Gira de música en valencià,
amb concerts que suposen escenaris per vi-
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sualitzar la música feta en la nostra llengua
que aplguen milers de persones. Caldria
també desestimar l’oportunitat que més de
55.000 alumnes pogueren participar al Cinema a l’Escola, que programa pel·lícules
en català, així com el Premi Sambori de literatura en valencià on participen cada any
més de 80.000 alumnes o el Voluntariat
pel Valencià, que gestiona més de 6.000
tàndems lingüístics.
Primera fira del llibre en català
El País Valencià ha celebrat aquest novembre la primera setmana del llibre en català, organitzada per l’Associació d’Editors
del País Valencià, l’Associació d’escriptors
en llengua catalana, el Gremi de llibrers
de València i ACPV.Una iniciativa que fa
32 i 24 anys que es f a Catalunya i a les
Illes Balears, però que al País Valencià mai
no s’havia plantejat. Els resultats són més
que esperançadors. Les vendes han estat
un 25% superiors a les previstes. “Ha estat una sorpresa ben agradable”, resumeix
Jesús Figuerola, president de l’Associació
d’Editors, que deixa clar que “La Plaça del

Llibre ha vingut per quedar-se”. Figuerola anota que és “una petita història perquè el país es fa de petites històries i ací
n’estem fent una, que és fer per primera
vegada una setmana del llibre en català al
País Valencià”. L’acte més important fou
l’homenatge conjunt a Vicent Andrés Estellés i a Salvador Espriu. “És una declaració d’intencions, ja n’hi ha prou de no
dir les coses pel nom, volíem explicitar
així la unitat de la llengua catalana, la qual
cosa la gent que ha vingut a la Plaça del
Llibre ha assumit amb una normalitat total”. Els organitzadors aprofiten l’èxit per
demanar un cop més un pla de foment de
la lectura impulsat des de la Generalitat.
Figuerola considera que el baix índex lector dels valencians en llengua pròpia, un
3%, es pot revertir amb polítiques culturals. Mentrestant, el coordinador d’ACPV,
Toni Gisbert, que posa èmfasi en què el fet
que aquesta iniciativa neixi al marge de les
institucions públiques valencianes demostra que “es pot treballar per la llengua i la
cultura al País Valencià malgrat les dificultats polítiques i institucionals que ens hem
trobat si unim esforços”.
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Guillem Barceló: ‘Bauzá té autoodi
cap a la cultura de ses Illes’
Guillem Barceló
(Palma, 1972) és el portaveu de l’Assemblea de
Docents de les Illes Balears, que s’ha erigit en
un moviment de masses
en defensa del català
a l’escola. El professor
d’Història adverteix en
aquesta entrevista que
la lluita no s’aturarà
fins que deroguin el
Tractament Integral
de Llengües (TIL).

X. T.

Aparqueu la vaga, manteniu la pressió.
Confieu que el govern reobri el diàleg?
No tenim cap indici que hagi de ser així.
Nosaltres insistim, però sembla que el govern no vol seure a negociar. El temps juga
en contra del govern perquè seguim fent
activitats per pressionar.
Fa poc com a portaveu, adverties que el
final del curs seria calent si el govern no
rectificava. A què et referies?
Seran els centres educatius, com ja va passar amb la vaga indefinida, que decideixen
què fer. Respectem l’horitzontalitat del
moviment. Els centres posaran damunt la
taula quin final de curs es durà a terme,
però abans esgotarem les vies de negociació.

perquè afecta l’ètica professional. Quan
no tens autonomia i les decisions que
prens es qüestionen, abandones el càrrec.

La dimissió del cap de servei del TIL,
Laureano de Juan, demostra fins a quin
punt s’estan fent malament les coses?
Hi ha un ambient irrespirable al Consell
d’Educació, que viu una autèntica descomposició. Els càrrecs de confiança, que
van ser escollits a dit, tampoc veuen bé el
decret. El cap d’Inspecció va dimitir una
setmana abans. Tot plegat demostra que
les coses s’estan fent de la pitjor manera
posible des del comandament. Les dues
dimissions van en la mateixa línia. Complir ordres que van en contra del sentit
comú fa que el cap d’Inspecció digui prou

I que la consellera d’Educació, Joana
Maria Camps, parli de l’Informe Trepitja (PISA) tampoc dóna massa credibilitat al departament?
Els qui l’hem tractat de prop podem dir que
en cap moment ha donat mostres de tenir
el coneixement necessari del món educatiu.
De fet, a les negociacions no intervé gairebé
mai. No es tracta de capacitat intel·lectual
és que no té capacitat professional. L’errada
és tan greu com el to soporífer que utilitzava
durant la intervenció parlamentària. Si es va
equivocar va ser perquè ni sabia el que llegia
en aquell moment.

La consellera
d’Educació, Joana
Maria Camps, ha
donat mostres
de no conèixer el
món educatiu

La desobediència serà la darrera resposta a l’aplicació del TIL?
És la darrera mesura col·lectiva que ens
queda per mostrar el nostre desacord. Un
centenar de centres no han aprovat la Programació General Anual (PGA) i la majoria de consells escolars també han rebutjat els projectes lingüístics. Amb el perill
que ens hi juguem molt, la desobediència
anirà agafant força si el govern no recti-

11

revista de la llengua i la cultura catalanes

Aprofundint / Ses Illes

La desobediència
anirà agafant
força si el govern
no rectifica
fica. Els centres que ja apliquen el TIL,
tornen als plans actuals perquè veuen que
no funciona. Bàsicament perquè per començar tot el material i els llibres són en
català i ara de la nit al dia es vol fer en
castellà. Per supervivència mental, tornen
al català. La seva aplicació no té futur a
curt termini.
Quins canvis s’han produit al PP balear
perquè ara es carregui la immersió a
l’escola o aprovi la Llei de Símbols?
Cristòfol Soler, president quan Gabriel
Cañellas va caure i que era titllat de catalanista, diu que el partit el controla un
sector molt minoritari que ha aprofitat els
casos de corrupció de Jaume Matas per
fer-se amb tot el poder. Cañellas encara
milita al PP i ha participat a les mobilitzacions. José Ramón Bauzá controla el partit
perquè s’ha rodejat d’un entorn fidel fent
neteja dels qui estaven esquitxats per corrupció. Ideològicament no hi havia massa diferència amb el candidat ultra, Carlos
Delgado. Té autoodi cap a la cultura de
ses Illes.
És catalanofòbia?
Sí, molta. No és aquell regionalisme que
destil·lava anticatalanisme però respirava
un cert sentiment mallorquí, que encarnava Gabriel Cañellas. Hi havia aquesta
reivindicació de “lo” mallorquí. Ara no
hi ha cap estima, és un ambient pseudomadrileny. El govern ha rebut en audiència grepuscles feixistes com Círculo Balear o la recent Fundació Jaume III, que
qüestionen la unitat de la llengua, i no
ha fet el mateix amb altres entitats com
l’Assemblea de Docents.
Veient les històriques i transversals manifestacions, el PP no tem perdre el poder?
Un sector n’és conscient i ha fet moviments que no han estat escoltats a Palma.
El govern no n’és repetint el procés que
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van viure Matas i Cañellas. Aquesta majoria absoluta, tant gran en diputats que no
en vots perquè si fa no fa són els mateixos
que va obtenir Matas quan va perdre les
eleccions, els fa viure en una nebulosa que
els fa perdre el sentit de la realitat. Quan
ens acostem a les eleccions de maig del
2015 i surtin enquestes veuran el que estan llaurant. Confiem que la pressió serveixi perquè el govern es mogui.
L’Assemblea de Docents és el moviment
social més fort de la història deses Illes.
Quina és la clau?
No ha fet res de de diferent pel que fa a la
defensa de la llengua i la cultura. Aquesta
lluita de caire popular sempre ha estat present. La gran novetat ha estat la mobilització dels treballadors, que és un moviment
de base i assembleari que planteja una llui-

ta més radical. Esperem que els partits i
els sindicats en facin una lectura correcta i
s’obrin més treballant des de la base i apostant per la renovació.
La caixa de resistència ha permès pal·liar
la manca d’ingressos de resultes de la
vaga?
Ara som en la segona tanda de pagaments.
En molts casos hem fet pagaments d’un dia
de vaga perquè la majoria de mestres no
han demanat res. El que va esgotar la vaga
no va ser una qüestió econòmica sinó tenir
en compte els nins i les nines i les famílies.
Només s’ha pagat als professors que realment ho necessitaven l’import de tots els
dies de vaga. Properament presentarem un
informe que explicant-ho, però algunes de
les despeses més important han estat per
contractar un equip de juristes.
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L’Alguer, entre el mite,
l’escepticisme i la realitat...
Des de la resta dels
Països Catalans, quan
es parla de l’Alguer,
diguem-ne que hi ha
dues grans tendències:
pensar que és un miracle
de la història, un lloc on
el català és per tot arreu,
una ciutat on la catalanitat és molt present...;
i l’altra, en canvi, i fins i
tot ho creuen així persones que l’han visitadaalgun cop, és pensar que
l’Alguer és part d’una
història romàntica, d’un
passat que mai més
no tornarà, que, especialment, els catalans
del Principat ens hem
entossudit a divulgar i
que els algueresos aprofiten per promocionarse turísticament...

Text: Pere Mayans
(autor de llibre Redescobrim l’Alguer)

Fotografies: Arnau Mayans
(estudiant Erasmus a la Universitat de
Sàsser -Sardenya- i resident a l’Alguer)

En els fons, les dues tendències tenen una
part de raó. D’entrada, cal recordar que
l’existència d’un enclavament lingüístic en
una altra comunitat lingüística no és un
cas rar a la història. Només a l’Estat italià
ja podem trobar diversos exemples, com la
minoria occitana de la Gàrdia, a Calàbria,
la minoria francoprovençal de la Pulla, els
illots lingüístics alemanys del Piemont o del
Trentino, els lígurs del sud de Sardenyao els
grecs, albanesos i serbocroats del sud d’Itàlia.
D’exemples, en trobaríem arreu; romanesos
a Bulgària, a Macedònia o a Grècia, polonesos a Letònia, lígurs a Bonifaci (Bunifaziu),
en aquest cas a Còrsega, i un llarguíssima
etc. Per tant, l’Alguer no és cap raresa històrica, ni els catalans hem tingut més ganes que ningú de mantenir l’idioma fora,
diguem-ho així, de l’àrea on va néixer la
llengua i el país...
Pel que fa a la catalanitat, cal saber-la buscar
i, tot i que hi és, com es demostra en les fotografies d’aquest article, massa cops queda
reduïda al folklorisme, a l’anècdota personalitzadora d’un negoci o d’una entitat... Pel
que fa a la llengua, hi és més del que sembla,
del que podem copsar en un viatge turístic.
A més, cal tenir present que, per a molts algueresos, l’alguerès és una llengua per parlar
entre els que saps que parlen alguerès, no per
parlar amb gent que no coneixes i que no
és de l’Alguer (o potser no passa una cosa
similar quan els catalanoparlants de la resta
dels territoris catalans parlen amb un suposat “estranger”?).
Malgrat tot, si la resta de catalonoparlants
parem bé l’orella (i això també vol dir adaptar-la a l’alguerès del carrer -cosa que vol dies
passejant i escoltant per la ciutat), de ben segur que ens endurem una grata sorpresa, ja
que molta gent gran encara segueix parlantlo. Una altra manera perquè un català de la
resta dels Països Catalans pugui copsar que

l’alguerès encara és viu és parlar sempre en
català, usant-lo amb naturalitat, donant per
fet que l’altre és de la teva comunitat lingüística i que,per tant, et contestarà en català (al
tren, a l’autobús, a les botigues.... i, és clar, a
l’oficina de turisme ho podrem confirmar).
Ara bé, si es fa tot això, del que segur que
t’adones ràpid és que la gran majoria de qui
et contesta en alguerès és gent gran. Així
doncs, què passa amb els joves -el futur de
la llengua? Podem dir que hi ha hagut una
generació que, majoritàriament, ha deixat de
parlar l’alguerès als fills. Aquesta generació és
la dels pares dels nascuts els anys 60 (abans
d’aquest moment, l’alguerès encara era la
llengua del carrer i de la transmissió intergeneracional), que van deixar de transmetre
la llengua a causa de les fortes polítiques
d’instauració de la llengua italiana (recordem que és una llengua relativament nova)
com a llengua nacional de l’Estat, fet que va
rebre l’ajuda, és clar, de la televisió, la ràdio
i l’escola. Així doncs, aquesta marginació i
intent que no es transmetessin els dialectes
o llengües regionals (llengües minoritzades
comel català de l’Alguer oel sard...) als fills
va fer que els actuals avis dels joves d’avui ja
no transmetessin la llengua i això ens podria
estar indicant la mort del català a l’Alguer.
A més a més, i això encara agreuja més la
situació, els parlants de l’alguerès assimilenrealment l’alguerès com una variant més del
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català o hi ha qui el considera una forma antiga del català o, fins i tot, com un sard amb
elements del català?
En tot cas, les dades de l’estudi sobre els usos
lingüístics a l’Alguer, que publicà el 2004 la
Secretaria de Política Lingüística, ja ens donaven una dades que confirmaven aquesta
situació: mentre que el 43’2% de la població
de 65 o més anys declarava que l’alguerès era
la seva primera llengua (o la seva llengua inicial), només un 4,7% de les persones entre
18 i 29 anys declaraven que ho era; entre els
45 i els 64 anys ho era del 32% de la població, i entre els 30 i els 44 anys només ho era
ja del 12,2%. La dada ens indica clarament
quan es produeix el tall generacional: amb
les persones que actualment tenen entre 40
i 54 anys.
Pel que fa a la situació en els àmbits més oficials, la situació no ha millorat en els últims
anys. La tímida “oficialització” del català
arran dela llei italiana 482/99 de tutela de les
minories lingüístiques només ha permès una
certa visualització de la llengua, que, a voltes, ha quedat en accions temporals i sense
continuïtat (com, per exemple, la versió catalana del web municipal ,que fa força temps
que no s’actualitza) o reduïda a àmbits purament informatius (vegeu les imatges que
acompanyen aquest article).
Pel que fa a usos més formals de la llengua,
cal notar que ha deixat d’emetre de forma
convencional i parcialment en català CatalanTV (ara ho fa per internet i exclusivament en llengua italiana).
Pel que fa a la situació a l’escola, causa de la
crisi econòmica i d’un cert desgastdel model,
el curs 2011-2012 es van deixar d’impartir
les classes d’alguerès en horari escolar, però
no curricular, que, mitjançant el Projecte
Palomba, organitzava Òmnium Cultural,
amb el suport del Municipi de l’Alguer i la
Generalitat de Catalunya, i que arribaven a
la majoria d’escolars.
De fet, l’única presència en l’ensenyament
reglat de la nostra llengua continua sent “La
Costura”, una línia d’ensenyament plurilingüe –alguerès, italià i anglès–, oberta, com
a secció experimental, el curs 2004-2005
dins de l’escola privada d’educació infantil
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San Giovanni Bosco, gràcies a un acord entre la Generalitat de Catalunya, Òmnium
Cultural de l’Alguer, el Municipi de l’Alguer
i l’escola. Tant en el curs 2011-2012 com
en el 2012-2013 hi ha hagut 19 alumnes
que han seguit aquest model educatiu. Cal
destacar, però, que, des d’aquest darrer curs,
l’escola no rep cap suport de les institucions
per mantenir la línia en català i que, en tot
cas, la continuïtat és iniciativa pròpia del
centre.
A més, la introducció de l’ensenyament del
català en el currículum escolar no universitari dels estudiants de la ciutat de l’Alguer, que
s’havia començat a treballar des del Ministeri de la Instrucció, la Universitat i la Recerca
del Govern italià, amb la col·laboració de la
representació de la Generalitat a l’Alguer,
amb la posada en funcionament d’un primer
grup de treball, s’ha aturat, de moment, a
causa de les crisis sempiternes dels governs
italians i ara també del govern municipal.
Actualment, per tant, la presència del català
a les escoles només es produeix per iniciatives particulars d’alguns mestres o mitjançant
algunes activitats de caire extraescolar. En
aquest cas darrer, cal remarcar el projecte
“L’alguerés, una llengua per treballar”, que
es va fer l’any 2011-2012 i continuà també el curs 2012-2013 oalguna experiència
en l’educació en el lleure (en aquest cas a
l’estiu), com el Projecte “Vivim la llengua”,
destinat a nens i nenes d’entre 6 i 11 anys,
que té com a objectiu acostar-los a la descoberta de la variant algueresa de la llengua
catalana. El projecte proposa experiències
de vida quotidiana anant a visitar nous i
vells ambients de treball on l’alguerès encara continua sent una llengua viva(molts del
minyons que hi participen provenen de les
diverses promocions escolars que han passat
per “La Costura”).
Quant a l’ensenyament de català per a
adults, continuen oferint cursos associacions diverses, encara que no totes de manera sistemàtica: l’Escola de alguerés Pasqual
Scanu ofereix cursos de la variant algueresa
del català per al públic en general; l’Ateneu
Alguerès imparteix cursos de preparació per
a la obtenció dels certificats de català de nivell bàsic i elemental (A1 i A2), i l’Associació
per a la Salvaguarda del Patrimoni Històric

Cultural de l’Alguer organitza laboratoris de
teatre i literatura en alguerès.
Finalment, no ens podem estar d’esperar
que la divulgació del fet alguerès serveixi
perquè la resta de parlants del català, sobretot per als qui viuen a la Comunitat Autònoma de Catalunya i Andorra, ja que són
els llocs on la llengua es troba en la millor
situació política i sociolingüística (tot i que
el seu futur tampoc no estigui garantit) en
prenguin consciència. A més, el fet que una
part del nostre país estigui en un procés que
la pugui dur a la independència faria que
es poguessin promoure noves polítiques de
protecció (també a nivell internacional) de
la llengua. Per això, aquesta voluntat de fer
conèixer aquesta realitat algueresa, per alertar la resta de la comunitat lingüística que
estem perdent una variant de la llengua a
l’Alguer i, així, esperant que, en un futur
Estat català, els seus dirigents tinguin prou
consciència que la nostra llengua s’estén
més enllà de les quatre províncies, i que, per
tant, puguin fer polítiques i ajuts a la resta
de territoris, en aquest cas l’Alguer, per tal
d’ajudar a canviar una situació que és molt
i molt crítica...

La presència del
català a les escoles
només es produeix
per iniciatives
particulars d’alguns
mestres o mitjançant
algunes activitats de
caire extraescolar
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Paradoxes a la Franja
L’informe sobre la
situació de la llengua
catalana del 2012,
coordinat per la Xarxa
CRUSCAT, sentencia
que “l’aspecte més
negatiu l’hem de cercar en la promulgació
d’una normativa absolutament ineficient
a l’hora de subvertir
l’estatus de minorització de la llengua
catalana en territori
aragonès. Dos punts
-el demogràfic i el de
“l’absentisme polític”- que expliquen el
final de la idea bucòlica que la Franja
és el territori amb el
percentatge més gran
de catalanoparlants
de tot l’àmbit lingüístic. No, no dic que ja
no ho sigui, però aviso que això s’acaba.

Francesc Ricart

Només Fraga aguanta la davallada demogràfica, però accelera la desertització del
català perquè hi ha hagut una immigració que ha afeblit la seva presència d’una
manera molt preocupant. Es tracta de la
instal·lació de treballadors, temporers de
la fruita, procedents d’Europa, del Magrib, subsaharians..., i també de l’Aragó.
Uns i altres no s’incorporen a la llengua
pròpia pel pes i el prestigi de l’altra i la
negligència i absentisme de les administracions. Una altra paradoxa, segurament
discutible, és el conreu de la idea relativament nova que l’Aragó és trilingüe i que
el català i l’aragonès hi són les llengües
pròpies. Considerant el català una llengua
“aragonesa” no serveix per a guanyar potència i adeptes per a la catalana. I tampoc
no sembla funcionar per guanyar simpaties
dels aragonesos. La llei de Llengües fa servir un circumloqui (LAPAO) que amaga la
referència del català, en una operació barroera que busca la desnaturalització dels
parlants i la de l’adscripció al col·lectiu
català. Si no parles català poc que podràs
reclamar mai ser català. Ni a la via pública
hi veureu retolacions, ni en cap àmbit de
la vida pública detectareu la presència de
la llengua de casa. La presència del català
correspon a la feina de les associacions culturals, sovint sorda i amb poca veu, des de
fa molts anys. I a l’escola? L’any que ve farà
40 anys de la Declaració de Mequinensa, quan s’hi va incorporar l’ensenyament
optatiu del català. I avui es continua fent
d’una a tres hores de català i, com un gran
avenç, hi ha un parell
d’instituts que fan una
assignatura en català que suposa un pas
qualitatiu, però que no
té grans possibilitats
d’augmentar. El català
a l’ensenyament és el
punt més positiu en tot
aquest procés tan raquític del català a la Franja. Amb tot, el català es

Hi ha un parell
d’instituts que fan una
assignatura en català
que suposa un pas
qualitatiu, però que no
té grans possibilitats
d’augmentar
manté en la categoria d’ensenyament de
segona o tercera llengua estrangera.
La manifestació del 16 de novembre a Fraga
convocada per la Plataforma No Hablamos
Catalán va aplegar només unes dotzenes de
persones entre les quals a penes hi havia gent
del país tot i la campanya del PAR i el PP. Es
volien manifestar, la ‘gent-que-sap-què-noparla’ (un cas únic en el món), contra l’atac
“constant” dels pancatalanistes, un atac arribat a “l’exacerbació” en haver mostrat una
estelada la colla gegantera de Mollerussa
que participava en una trobada de gegants
a Fraga. Altres incidents menors han estat
la revifada del terme xapurriat amb què es
vol posar en evidència els qui ens capfiquem
a treballar per la dignificació del català. Al
respecte, va tenir cert ressò uns incidents a
la Codonyera, on van impedir un acte pel
català, amb xiquets brandant cartells amb
aquell nom ignominiós. També podem recordar l’existència d’un programa de la televisió aragonesa que sol fer befa de la llengua
i de la catalanitat de les nostres comarques.
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Aprofundint / Andorra

Radiografia del català

Oficialitat única amb lideratge
creixent a Andorra
La llengua catalana
es manté com la més
parlada de nou al país
dels Pirineus des del
2009. El 2004 la llengua
més utilitzada era el
castellà (43%) seguida
del català (40,5%), però
el 2009 la tendència
es va capgirar i la
nostra llengua (42%)
va desbancar l’idioma
espanyol (40,5%).
Quatre anys més tard
el català continua
ocupant el primer
lloc, tot i que la seva
presència és minoritària
en alguns àmbits.

Amb tot, un 92% de la població considera
que conèixer el català és molt convenient
per viure al coprincipat. Això explica que
sigui la llengua més parlada en el dia a
dia. Una enquesta recent entre estudiants
andorrans dóna unes xifres similars a les
dels adults. El 31,2% parla habitualment
només o sobretot en català, a més d’un
26,6% que parla tant català com altres
llengües (principalment castellà, el
21,8%). I és que a Andorra hi conviuen,
a banda del català i el castellà, el francès,
que forma part de l’ensenyament, i el
portuguès de resultes de l’allau migratori
de portuguesos al país dels Pirineus.
Habitualment parlen només o sobretot

Un 92% de la població
considera que conèixer
el català és molt
convenient per viure al
coprincipat i això explica
que sigui la llengua més
parlada en el dia a dia
castellà el 18,9% dels alumnes, a més
del 9,6% que parla tant castellà com
portuguès o francès. L’ús d’altres llengües
és molt menor: el 5,5% parla només o
sobretot portuguès, i el 3,1% parla només
o sobretot francès, a més del 5,1% que usa
altres llengües o combinacions. En l’àmbit
escolar, la llengua més parlada és el català.
El 84% parla català amb els professors, ja
sigui de manera exclusiva, o conjuntament
amb altres llengües. Per a parlar amb els
companys de classe l’utilitza el 76%.
Un 34% parla noméscatalà, i un 25%
tant català com castellà. L’ús del castellà,
únicament o combinat, és del 56%. Pel
que fa als usos lingüístics amb amics de
fora de l’escola, la presència del català i el

castellà està molt més equilibrada: un 69%
els parla en català, i un 71% en castellà.
Així, l’ús exclusiu del català és del 25%,
i la del castellà, del 22%, mentre que l’ús
combinat puja al 28%.
L’assignatura pendent del català és
el consum cultural, que acaparà
completament el castellà. Només sectors
molt minoritaris, menys d’1 de cada 5
habitants, no consumeix gens de televisió,
pel·lícules, lectura o videojocs en castellà.
Sobresurt, però, el consum en català en la
televisió (57%) o les lectures (66%). Pel
que fa a la música, pràcticament tots els
alumnes l’escolten almenys en anglès, però
també hi té una presència importantíssima
la música en castellà. Pel que fa a la llengua
utilitzada navegant per internet o en les
xarxes socials, l’ús del castellà continua
sent el més important (88% i 80%
respectivament) mentre que l’ús del català
és molt menor (44% en ambdós casos).
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Radiografia del català

L’esperança avança pel sud
Arreu dels Països Catalans els atacs a la llengua
pròpia són corrents i
denunciats per la ciutadania, estranyament
a Catalunya Nord hem
deixat de reaccionar. Cal
recordar que a Catalunya Nord ni la llengua
pròpia, ni els parlants
tenim drets, només se’ns
tolera. L’article 2 de la
“Constitution” que ens
regeix diu “la langue
de la repúblique est le
français”, un article suficient per a negar drets
a tots els altres idiomes.

Hervé Pi

El Consell General i els municipis fan declaracions a favor del català, sense cap traducció visible, i la Generalitat al·legant la
crisi econòmica se desentén de la situació de
la llengua a les comarques del nord, retallant subvencions però també suport moral.
El 2012 en el marc de les manifestacions a
favor de les llengües pròpies administrades
per França, la Generalitat va enviar Yvonne
Grisley, directora de Política Lingüística, a
Tolosa de Llenguadoc per a donar suport a
l’occità i no va fer cap gest a favor del català
a Catalunya Nord. El Consell General compensa part de les subvencions sud-catalanes
retallades, unes desenes de milers d’euros
l’any per a mantenir sota per fusió entitats tan importants com l’’Associació Per
L’Ensenyament del Català (APLEC), que
intervé a l’escola pública, Òmnium Catalunya Nord, que organitza cursos de català
per a adults i Ràdio Arrels, l’única que emet
íntegrament en català. A nivell municipal,
batlles i regidors han creat un sindicat a favor de les llengües catalana i occitana, que al
cap de 9 mesos no té res al seu actiu.
Pel que fa a la societat, segons les
enquestes,més d’un terç de pares volen que
els fills tinguin ensenyament en català, un
terç més hi és més aviat favorable i el darrer terç no té pas cap opinió. Els oposats
a l’ensenyament en català són marginals.
La realitat és que l’oferta no respon pas a
la demanda: menys de mil alumnes poden
seguir un ensenyament immersiu i uns dos
mil, un ensenyament dit bilingüe o a paritat horària. Tot plegat uns 6% de l’alumnat.
Uns 5.000 alumnes més gaudeixen d’un en-

Sembla que la societat
nord-catalana accepti
finalment una mort
programada perquè
anem perdent eines
senyament opcional, però “l’ensenyament
opcional” varia de 30 minuts a dues hores
setmanals, molt poc, massa poc per a crear
nous locutors.
A l’espai públic, perdemespai sense que hi
hagi reaccions visibles de defensa. La Federació d’Entitats en Defensa de la Cultura
i de la Llengua Catalanes arran del tancament del CeDACC, de la Casa Pairal, o
quan la Universitat de Perpinyà va projectar fusionar el Departament de Català amb
el de Turisme, o encara quan Perpinyà va
substituir l’Institut Font Nova per un simple servei municipal… havia denunciat la
descatalanització a les nostres comarques,
però segueix progressant perquè el 2013
hem perdut eines essencials. S’ha tancat
una escola Bressola a Càldegues i el Col·legi
Comte Guifré a Perpinyà. La liquidació la
delegació nord-catalana de TV3 ha implicat
la desaparició a les ones de la nostra variant
dialectal i de la imatge del Castellet. Perpinyà ha tancat el centre d’autoaprenentatge
per a adults. La Casa de la Generalitat és
invisible. La “Inspection Accadémique”
posa pals a les rodes de qualsevol projecte
d’obertura de fileres bilingües. Les escoles
immersives Arrels i Bressola cada any refusen inscripcions per falta de mitjans. La
televisió pública francesa ha retallat els pocs
minuts d’informació en català durant totes
les vacances escolars.
Sembla que la societat nord-catalana accepti finalment una mort programada. Els
segles de pressió social i d’adoctrinament
podrien tenir raó de la voluntat de ser. La
integració a França podria significar la desintegració de la catalanitat. Però amb un
futur tan fosc, mirant cap al sud l’esperança
torna, l’esperança que un futur Estat Català pugui nos ajudar a recuperar autoestima
i ensenyar-nos que tot és possible.
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Martí i Pol i la solidaritat amb els docents
illencs, protagonistes del Correllengua 2013
Un any més, el Correllengua ha estat una
realitat viva i arrelada al
territori de parla catalana. Sota el tradicional
lema “llengua, cultura
i llibertat”, les comarques dels Països Catalans
han estat testimonis
del pas de la flama del
Correllengua, una edició que ha adoptat un
to més reivindicatiu
que no pas en darreres
edicions. A les properes
línies s’indiquen els trets
identitaris més destacats
del Correllengua 2013.

El Correllengua, testimoni de la
realitat política i lingüística
La llei Wert, l’entrada en vigor de la llei
sobre el Lapao a la Franja, el procés polític
d’emancipació del Principat, la voluntat
dels nordcatalans de ser també partícips
d’aquest procés, i en especial la mobilització dels docents de les Illes Balears davant
del decret TIL, han estat protagonistes de
moltes activitats programades arreu del
territori. Lluny de debilitar o dispersar
el moviment, aquesta situació ha permès
revitalitzar-lo, estrènyer els lligams entre
els diferents territoris i multiplicar les ànsies per conèixer les seves problemàtiques
concretes, reforçant la consciència de pertinença a una mateixa realitat lingüística.
Així, s’han produït desenes de xerrades i
conferències a l’entorn del conflicte lingüístic a les aules de les Balears, i s’han incentivat moviments de defensa de la unitat
lingüística com ara Enllaçats pel Català o
Som Països Catalans, o també plataformes
que, si bé no tenen una vessant purament
lingüística, sí que han sorgit com a resposta i mobilització envers la situació sociopolítica que s’està vivint, com ara l’Assemblea
Nacional Catalana o el col·lectiu Súmate.
Totes aquestes iniciatives han trobat en el
Correllengua una plataforma o altaveu de
les seves legítimes reivindicacions.
Martí i Pol, deu anys sense el poeta
del poble

Marc Prohom

Coordinador del Correllengua

El 2013 ha estat un any de record a dos
il·lustres autors de les lletres catalanes, Salvador Espriu i Miquel Martí i Pol, sense
oblidar Vicent Andrés Estellés que ha estat
profusament reivindicat a les terres del País
Valencià i el poeta Marià Villangómez, a
la seva Eivissa natal. Des de la CAL, es va
voler fer especial èmfasi a recordar la figura
de Martí i Pol, el poeta del poble en record dels deu anys de la seva mort, i per
aquest motiu es va dedicar el Correllengua
a recordar la seva figura i obra. Així, la vila

de Roda de Ter va ser l’encarregada d’obrir
oficialment el Correllengua el 13 de juliol i
des de llavors, desenes de viles i pobles van
organitzar activitats molt diverses per a recordar l’autor. Lectures de poemes per part
d’escolars, exposicions, xerrades, projecció
d’audiovisuals són només una mostra de la
tipologia d’actes realitzats.
Un moviment que s’aferma
Malgrat que la dinàmica actual del país tendiria a centrar els esforços dels col·lectius
envers les reivindicacions de caire més polític i social, a les darreres temporades el
suport popular al Correllengua s’ha mantingut estable al Principat, territori on la
CAL exerceix el paper de coordinador.
Enguany, més de 130 pobles, viles i barris
del Principat l’han celebrat, una xifra molt
propera a la d’anys precedents. Destaquem
l’organització per primer cop a viles com
Cerdanyola del Vallès, Sentmenat o Santa
Cristina d’Aro, el naixement del Corre-
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llengua comarcal al Priorat o l’afermament
dels actes al Principat d’Andorra. També
cal fer esment dels Correllengües que han
assolit o superat el desè aniversari, com els
de Gràcia i Horta a la ciutat de Barcelona,
o els d’Esplugues de Llobregat, Arbeca, La
Llacuna o Valls, per enumerar-ne només
alguns. Fora del Principat, el Correllengua
es va tornar a organitzar amb èxit a Mallorca després de dos anys sense celebrar-lo,
gràcies a l’impuls de Joves de Mallorca per
la Llengua, mentre que al País Valencià, de
la mà d’Acció Cultural del País Valencià,
novament el món de l’escola va empènyer
amb força la flama de la llengua, tot recordant la figura d’Estellés.
Novetats organitzatives i divulgatives
En els darrers anys, la CAL ha fet un esforç per a dotar el Correllengua de més i
millors eines de difusió i recursos. Gràcies
a la iniciativa de micromecenatge encetada
a la primavera, es va poder aconseguir un
ajut econòmic vital, i al mateix temps es
va poder copsar l’enorme interès i suport
que el moviment té arreu del país. Amb
tot plegat, s’ha pogut editar nou material
de marxandatge dedicat a ajudar a cobrir
les despeses de les entitats i col·lectius organitzadors, i també han estat molt ben

Cercavila al Correllengua d’Artesa
de Lleida (Segrià), el 19 d’octubre

rebuts els nous recursos
elaborats, com ara les
dues exposicions dedicades a Miquel Martí i
Pol i al centenari de les
Normes Ortogràfiques
de Pompeu Fabra. La
difusió del Correllengua
ha rebut també un impuls amb la creació de la
pàgina web del Mapa del
Correllengua 2013, amb
més de 5.500 visites des
de juliol, i el nou disseny i format del butlletí
electrònic que ha permès
una difusió més eficient.
A nivell organitzatiu, no
podem oblidar tampoc
l’organització de la 2a edició de la Trobada
d’Organitzadors del Correllengua, que va
comptar amb representants de més de 25
viles, barris i pobles, i que va servir per a
estrènyer els lligams entre la CAL i el territori.
Els reptes del futur
Al nostre davant s’obra un futur ple
d’esperances i de reptes, que tindran el
2014 un any clau per a definir el nostre
esdevenidor com a país i com a poble. La

Empar Moliner, protagonista del
Correllengua a Flix (Ribera d’Ebre)

Assaig de la Via Catalana al Correllengua
dels Hostalets de Pierola (Anoia)

Mapa del Correllengua 2013
elaborat per la CAL i que ha
tingut més de 5.500 visites
llengua i la cultura pròpies hauran d’estar
amatents els propers esdeveniments i el
Correllengua no en pot restar al marge. És
per això, que des de la CAL considerem
imperiós continuar reivindicant la vitalitat
del moviment, com a una eina que permet
fer conèixer i divulgar la realitat lingüística i cultural del país, des d’una proposta
integradora, festiva i al mateix temps reivindicativa. El Correllengua doncs ha de
continuar posant-se, i ara més que mai, al
servei del país i de la seva gent.
Visca el Correllengua!

Encesa d’espelmes amb el logotip de la CAL, al
Correllengua del Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
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Projecte Junts:

Jordi Esteban

coordinador del Xerrem

una iniciativa de voluntariat per iniciar en el
coneixement del català
Durant el pròxim mes de gener sortirà
a la llum un nou material de suport del
projecte Junts, que permetrà difondre a
col·lectius i entitats aquesta iniciativa. La
descripció que se’n fa a continuació pretén
donar al lector alguna informació de les
característiques i esperonar els agents socials que considerin que el projecte s’ajusta
a les condicions i necessitats de persones i
col·lectius a què destinen l’atenció, perquè
el duguin a terme en el seu àmbit.
Precedents
Durant els cinc anys llargs d’aplicació del
projecte Xerrem hi ha hagut persones i
col·lectius totalment o quasi totalment
desconeixedors del català que han demanat de participar en els grups de conversa.
Quan se’ls ha informat detalladament dels
recursos formatius a què podien acudir
(escoles d’adults, Consorci per a la Normalització Lingüística, etc.) sovint han
manifestat la dificultat o la impossibilitat
de fer efectiva la incorporació a cursos (per
horaris, nombre mínim d’alumnes d’una
associació, etc.) o simplement han expressat el mer desig de comprendre expressions
elementals per introduir-se en contextos
catalans, sense voluntat d’avançar més ni
d’aprendre a llegir o escriure en català, cosa
que explicava el fet d’haver-se dirigit als
grups Xerrem.
Davant d’aquesta situació, la CAL havia de
prendre una decisió: o bé continuar derivant les demandes cap a les instàncies públiques establertes i deixar sense resposta a
aquells que de fet no accedirien als recursos
proposats, o bé respondre a la seva voluntat
de coneixement del català cercant metodologies factibles des del voluntariat i capaces
d’ajudar-los en la iniciació de la comprensió oral i la producció d’exponents bàsics
i habituals en les relacions interpersonals.
La reflexió ens va portar a seguir el segon
camí, donant per descomptat que en tot
moment se’ls informaria amb detall de les

ofertes públiques de formació lingüística
perquè poguessin avançar en el coneixement ple de la llengua. La decisió palesava la voluntat inequívoca de la CAL de
col·laborar en el foment de l’ús del català i
d’oferir nous espais de confluència a persones diverses, la majoria nouvingudes, justament en aquest punt que ens identifica:
la llengua catalana.
Per això calia assumir tres reptes: crear una
metodologia idònia, dissenyar un perfil de
voluntari o voluntària que pogués dur-la a
terme amb eficàcia i formar-los adequadament.
Destinataris

Així mateix, la poca presència en entorns formatius bàsics durant la infància i
l’adolescència fa que el procés s’alenteixi.
El projecte no pot atendre, però, les persones que són analfabetes en la pròpia llengua
i no han assistit a escoles d’aprenentatges
bàsics, ja que aquesta circumstància requereix un tractament especialitzat, professional.
Així, doncs, la tipologia dels destinataris pel que fa a la competència i proximitat lingüística condiciona el ritme
d’aprenentatge, i no tant el contingut del
que es proposa de comprendre o de produir.
Voluntaris i voluntàries

Persones de qualsevulla procedència, sense capacitat de comprendre interlocutors
catalans en converses de contacte i relació
social. Com és evident, tant la capacitat
lectora i d’escriptura de la llengua pròpia
com el domini d’altres llengües, sobretot si
són romàniques, són factors que acceleren
el procés de comprensió i expressió bàsica
d’una persona que s’inicia en una llengua.

Imatge de la prova pilot del projecte al Centre Cívic Font de la Guatlla de Barcelona

Són persones que estan disposades a oferir
per al projecte una hora setmanal durant
vint-i-quatre setmanes i han tingut, d’una
manera o altra, experiència en el camp de
l’aprenentatge bàsic, és a dir, que no els ve
de nou col·laborar perquè l’altre aprengui:
professorat de primària o secundària jubilat, gent amb experiència en conducció de
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 Cada participant disposa d’un manual
i cada voluntari pot seguir una guia
didàctica completa.
 Tant el manual com la guia es penjaran del web de la CAL (Secció Xerrem
Documentació
Manual i guia
Junts)
 Es treballen les làmines del Viure a
Catalunya, posades a disposició pública per la Generalitat.
 Es fa un control estricte d’assistència i
es lliuren certificats d’assistència amb
el nombre d’hores registrades.
Aspectes organitzatius
La constitució d’un grup comporta els
passos següents:

Imatge de la prova pilot del projecte al Centre Cívic Font de la Guatlla de Barcelona

grups, pares i mares avesats a fer costat als
fills col·laborant en el seu aprenentatge,
etc.
Aspectes metodològics
 Es pretén que participants reconeguin
i comprenguin mots i expressions d’ús
molt habituals en les converses de relació social. També, que sàpiguen respondre amb un mínim d’informació
a preguntes habituals de les converses
de proximitat (entre veïns, amics, companys, clients, etc.)

 Seran contingut de les sessions els noms
i adjectius de tot allò que és molt
pròxim, les afirmacions i preguntes
generades en primers contactes i comunicacions bàsiques entre persones,
i les respostes a aquestes preguntes.
 Hi ha un nombre tancat de sessions.
Se’n proposen vint-i-quatre, vint
d’aprenentatge i quatre de repàs.
 El ritme és d’una sessió setmanal, o de
dues en algunes circumstàncies, d’una
hora de durada.
 Hi ha un voluntari o voluntària per
cada cinc participants.

 Rebuda de sol·licituds per part de
persones individuals o de grups constituïts, generalment associacions de
persones nouvingudes o entitats que
s’hi relacionen directament.
 Cerca de persones voluntàries per dur
el grup. Formació.
 Negociació i acord amb l’entitat que
cedeix l’espai on es faran les sessions
 Concreció del calendari (dia de la setmana i horari)
 Convocatòria de les persones interessades
 Informació de l’inici del grup al Consorci del lloc i a l’escola d’adults corresponent.

Per a més informació del projecte us podeu dirigir al correu electrònic del Xerrem:
xerrem@cal.cat o podeu posar-vos en contacte amb l’equip organitzador al
934159002 (tardes)
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Racó de pensament

El castellà, oficial a la
Catalunya independent?
“Defenso que, en el
camí cap a la victòria,
el catalanisme ha
d’abraçar la llengua
castellana”. Aquesta
sentencia del periodista Eduard Voltas en
un article publicat a
l’ARA el mes de febrer
de l’any passat obria la
caixa de trons sobre la
cooficialitat o no del
castellà en una Catalunya independent. A “En
castellà també, sisplau”,
l’editor del Time Out
començava el seu escrit
llençant aquesta pregunta: ”¿Vostè donaria
suport a un polític que
no parlés mai en la seva
llengua? ¿S’apuntaria
a un projecte que emetés senyals de no estimar les coses que vostè
estima, o fins i tot, de
menysprear les coses
que vostè estima?”
X. T.

Aferrant-se a l’exemple de Nelson Mandela amb la selecció sud-africana de rugbi”,
l’ex secretari general de Cultura reclama
la necessitat de “fer un pas endavant i
assumir el castellà com una cosa propia,
no dic tolerar-lo, no dic suportar-lo com
una mena de fatalitat històrica que ens ha
tocat patir, no dic respectar-lo, sinó convertir-lo en un actiu, tractar-lo com un
element definitori de la Catalunya d’avui
i de demà, incorporar-lo al relat del país
del futur, encaixar-lo en el nostre projecte
d’estat”. El periodista lamenta que “molts
catalanistes haurien d’admetre que perceben el castellà com una amenaça per al català, o bé com una cosa de fora o un símbol de l’opressió política secular i com que
se’ls nota, generen desconfiança en molta
gent”. El periodista defensa la cooficialitat
perquè “el castellà no és només la llengua
pròpia i estimada d’almenys la meitat dels
nostres compatriotes, sinó que a més és un
actiu econòmic brutal que s’ha de mimar o
prendrem mal”. Es tracta de canviar el paradigma: “És passar del bilingüisme com a
amenaça al bilingüisme com a valor iden-

tificatiu del projecte de país (…) potser en
realitat l’autèntica diferència (amb Espanya) és que allà parlen només una llengua, i
aquí en parlem dues”.Tant CiU com ERC
defensen obertament que el castellà sigui
oficial. El president Artur Mas ha reiterat
en diverses ocasions que “el castellà seguirà
sent idioma oficial i d’aprenentatge obligatori a les escoles catalanes. Aquí no canvia
altra cosa que un estatus polític perquè els
set milions i mig de ciutadans de Catalunya visquinmillor”. El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell,també: “Caldrà reforçar
la normalitat definitiva del català, això no
es farà contra res ni contra ningú, el català
és la llengua històrica dels catalans, però
el castellà ha de ser un patrimoni lingüístic dels catalans”. El president d’Esquerra
Oriol Junqueras sentencia que “a la Catalunya independent el català serà la llengua
pròpia i oficial del país, la llengua comuna de tothom, però el castellà també serà
oficial a la República Catalana”. Junqueras
afirma que “atesa la realitat del país, no
costa gens que el castellà també sigui oficial en el sentit que, si un ciutadà castella-
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noparlant vol un document o vol escriure
una carta ho pugui fer en castellà i qui hi
estigui contra, que vagi a passejar pel país
i que ho expliqui”. Mentre la CUP encara
no té un posicionament oficial, el secretari
general d’ICV, Joan Herrera, assegura que
“el castellà és patrimoni de Catalunya, per
tant, hauria de ser cooficial, tot i tenir present que el català sigui la llengua pròpia
de Catalunya”.
Bilingüisme asimètric
El consens entre les formacions polítiques
sobre aquesta qüestió no és tan evident en
la societat civil. La presidenta d’Òmnium,
Muriel Casals, defensa que només el català hi sigui oficial i considera el castellà
“part del patrimoni cultural i lingüístic”.
El pedagog Joaquim Arenas respon a Voltas que “no cal renunciar a res, i menys
abraçar com a propi allò que ens amenaça
i engoleix”. Albert Pla Nualart, cap de
Llengua de l’ARA, augura problemes per
al català: “Fer veure que no sabem que el
preu d’institucionalitzar aquest bilingüisme pretesament simètric és la lenta dissolució del català, pot ser un preu raonable
per preservar la convivència, però suposa
tenir a la llarga una llengua local, residual i
antropològica per als actes simbòlics, i una
altra d’universal per viure el dia a dia”. El
mateix Pla se les ha tingut amb Sebastià
Alzamora en articles creuats a l’ARA, que
s’ha erigit en el canal del debat. L’escriptor
mallorquí apel·la la realitat lingüística del
Principat per reivindicar que el castellà sigui “plenament” cooficial mentre denuncia

que “una Catalunya monolingüe només
podria ser-ho a imatge i semblança dels
estats nació com l’espanyol i el francès,
que sempre han menyspreat el respecte a
la diversitat que nosaltres reclamàvem”.
I es pregunta: “En un país en què més
del 50% de la població té el castellà com
a llengua mare, què volem, que el partit
espanyolista de torn guanyi les primeres
eleccions després de la proclamació de la
independència? O que sigui la segona força?”. Pla rebat el “plenament” perquè “no
hi ha possible simetria en un bilingüisme
social, que cap societat viu en dues llengües al 50%, i que en el cas que aquest
absurd es pretengui dur a terme entre una
llengua petita i una gran llengua mundial,

la asimetria resultant acaba sent letal per a
la primera”. El lingüista qüestiona que ”la
cultura de respecte a la diversitat exigeixi
que fem el castellà plenament cooficial” i
recorda que als països escandinaus, que Alzamora posa com a model, a ningú“li passa
pel cap posar en règim de plena cooficialitat la seva llengua nacional amb una de
molt més forta, com ara l’anglès, sap molt
bé que això, a la llarga, tindria uns efectes
devastadors”. Pla lamenta que es vulgui
ignorar que “Catalunya ja té, i seguirà tenint -i és aquí on demostra un respecte a la
diversitat que mai tindrà França- una llengua oficial regional: l’occità que es parla a
la Vall d’Aran”. El periodista Jaume Clotet
condiciona la cooficialitat a un interval:
“Acceptaria que el castellà fos oficial durant un període de temps (20 anys) o en
un àmbit territorial concret, oficial, però
amb límits”. Ho subscriu el catedràtic de
Comunicació Josep Gifreu: “La declaració constitucional d’oficialitat del català
no hauria d’impedir la consideració d’un
règim especial per a altres llengües (Letònia n’és un exemple), en concret, potser
un règim transitori per a l’espanyol, atesa
la seva rellevància històrica, social i cultural”. Tanmateix, el professor emèrit de
la UPF avisa que “com ens demostra la
història de les llengües a Europa, l’única
fórmula coneguda i aplicada a tal fi, com
a condició necessària bé que no suficient,
és l’oficialitat única territorial de la llengua
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nacional” i prossegueix que “avui és la voracitat de les grans llengües veïnes, amb el
suport dels respectius estats, l’amenaça que
obliga a reclamar l’estat protector”.
El castellà no és una llengua més
Altres veus del sobiranisme s’han mostrat
a favor de la cooficialitat. Imma Tubella,
exrectora de la UOC, remarca que “una
Catalunya independent hauria de tenir el
català com a llengua nacional, clarament i
sense cap dubte; el castellà, com a llengua
cooficial, i l’anglès, com a llengua vehicular global”. El periodista Toni Soler també
s’ha afegit al debat anotant que “el castellà
és la llengua materna de la majoria dels
ciutadans de Catalunya, i edificar un model lingüístic sense tenir en compte aquesta dada objectiva és una irresponsabilitat”.
També hi ha filòlegs que s’han desmarcat
de la majoria de professionals del ram per
abanderar la cooficialitat. És el cas d’Albert
Branchadell, doctor en filologia catalana
llença un avís per a navegants: “Si Kosovo, amb una població sèrbia tan exigua, ha
hagut de reconèixer l’oficialitat del serbi,
què fa pensar que Catalunya, on la meitat
de la població parla habitualment castellà,
podrà passar per alt la pressió internacional perquè el castellà mantingui la seva
oficialitat?”. Francesc X. Vila, professor de
sociolingüística de la UB, coincideix amb
el diagnòstic: “En aquest escenari, el més
versemblant per a una Catalunya independent, tant el català com el castellà i l’aranès
tindrien funcions oficials, per bé que no
idèntiques” amb l’avantatge que “una de
les novetats del nou estat seria que desapareixeria l’obligació constitucional que tots
els ciutadans sàpiguen castellà, entre altres
coses perquè en el moment de la independència aquesta exigència seria difícil de
sostenir per al català”. El fins ara president
de l’IEC, Salvador Giner, també avala el sí:
“En un futur estat català el castellà ha de
ser oficial però el català ha de ser hegemònic, des del 1714 que som a dins del Regne
d’Espanya, amb una penetració del castellà, una immigració massiva, lleis, premsa... No hem de ser provincians i ridículs,
faria el francès cooficial si mai recuperem
el territori francès i aquí el castellà, però el
català hegemònic”. No creu que, així, les
coses fossin iguals que ara: “Hem de tre-

ballar perquè la visibilitat del català sigui
tant potent com la del castellà sense marginar aquest en un procés de persuasió cívic
i pacífic”. El sociòleg defensa que “hi hagi
escoles en castellà, a Nova York hi han escoles en yiddish i polonès, hem de procurar que ningú se senti marginat. O és que
només volem unir per la pàtria?”. Abans,
Giner pensa que cal encara aquest debat:
“Ha de ser ara, no hi ha més alternativa”.
Garantir la cooficialitat del castellà és, segons l’ex president de l’IEC, indispensable
perquè el procés sobiranista fructifiqui:
“Sí, i s’ha de repetir molts cops, és una manera de tenir els grups ultres anticatalans
callats, ara estan callats perquè veuen que
som majoria”.
Cap llengua oficial
En l’àmbit lingüístic sí que hi ha una tercera via. Els qui aposten perquè no hi hagi
cap llengua oficial. El sociòleg Salvador
Cardús defensa un nou model: “El català,
és clar, llengua pròpia i comuna del nou
estat; cap llengua oficial −una categoria
fosca per a una cosa tan viva com una llengua−, i un compromís radical a favor de
la diversitat lingüística, un dels principals
actius culturals i econòmics del país”. El
director de Vilaweb, Vicent Partal, es posiciona en la mateixa línea: “Com que el
debat torna a ser intens, que cap llengua
no tinga la consideració d’oficial i que el
sistema lingüístic del país es regesca com

en alguns dels estats més avançats del món
i no pas com s’ha regit tradicionalment a
Espanya”. El periodista s’explica: “Que el
català siga llengua nacional, que cada institució concreta puga proposar un règim lingüístic diferent i que oferim a Espanya una
convenció lingüística, però basada en la
igualtat dels dos estats i no en la imposició
històrica del castellà”. La filòloga Carme
Junyent també s’ha mostrat contrària a l’ús
del concepte de llengua oficial, però creu
que l’eventual Constitució del nou Estat
ha de deixar clar que la llengua pròpia del
país és el català.
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Josep Sabaté: “La generació d’en Cala va ser
silenciada per les forces d’esquerra catalanes”
David Andreu i Josep
Sabaté són els autors del
documental “Llavors de
Llibertat. Cala i la generació oblidada”, en què hi
ha participat la CAL i que
ressegueix la història de
l’independentisme català
prenent com a fil conductor el compromís de Josep
de Calassanç Serra “Cala”,
mort el desembre del
2011, i de la seva generació amb la llibertat dels
Països Catalans

X. T.

Ara que s’ha celebrat el dia de la Constitució és de justícia parlar d’una generació
d’independentistes que considereu que
ha estat “injustament invisible”?
El dia de la Constitució vam presentar el
documental a Mollerussa i Alcanar per
parlar de qui fa 35 anys es va oposar a la
transició espanyola. És de justícia reivindicar aquesta generació per la seva coherència,
una generació que va ser silenciada per les
forces d’esquerra que van pactar amb els
darrers franquistes, que resultava incòmode
pel PSUC i pels que es van acomodar amb
la transició.
Les institucions catalanes els hi han donat l’esquena.
És difícil que des de les institucions catalans
se’ls hi reconegui la seva tasca, però des de la
societat civil hem de ser conscients del que
van fer en Cala i la resta de companys de la
seva generació. Cal tenir memòria històrica
pròpia. Quan s’escrigui la història d’aquest
país, però, caldrà tenir ben presents els seus
noms.
Sense aquesta generació l’independentisme
català no seria on és ara?
Ha donat coherència al procés, tot i que

potser no en som
conscients. Fan de
pont amb la desfeta
del 1936 i la resistència al franquisme i modernitzen
l’independentisme. Molts lemes amb plantejaments independentistes i d’esquerres encara són actuals. Aquesta generació recupera
el Fossar de les Moreres, el monument a Rafael Casanova, la diada del 7 de novembre a
Catalunya Nord o funda Terra Lliure.
Parlant de Terra Lliure. Aquesta generació
paga un preu molt alt per la seva lluita.
La repressió no s’acaba amb la mort de Franco. La dona d’en Cala, Dolors Serra, entra
a la presó el 1978 i en Cala es veu forçat a
exiliar-se a la Catalunya Nord un any més
tard a partir de les primeres accions de Terra
Lliure i de la mort de Martí Marcó i Felix
Goñi. La repressió continua a les acaballes
del règim.
Per què és tan important la figura d’en
Cala?
Es tracta d’una figura polièdrica i coherent
alhora i un país té pocs referents així. Després d’implicar-se en els darrers temps de
l’Assemblea de Catalunya, juga un paper
clau en el Comitè Català contra la Constitució Espanyola i posteriorment articula
Terra Lliure. Quan es veu forçat a exiliar-se
a la Catalunya Nord s’involucra en diverses
lluites.
No abandona la lluita.
En Cala és capaç d’adaptar-se positivament a
la nova realitat. Incideix políticament reivindicant diades, impulsant la creació de Ràdio
Arrels o de la Colla castellera del Riberal.
Una trajectòria que basteix amb autoexigència i autocrítica amb la voluntat de generar
activitat política perquè no és el mateix fer
un grup armat que una colla castellera. En
Cala no exerceix de líder, sinó de dinamitzador inclusiu, de fomentar la participació,
que és vital per a la supervivència del projecte.

