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Sensibilitats
@M’he adreçat al Consulat
del Canadà a Madrid amb
uns documents que m’havi-
en tramès des de Mont-real,
escrits en francès i amb el
prec que els signés el còn-
sol. Com tothom sap, al Ca-
nadà el francès només és
oficial a la província de
Quebec. No obstant això,
no he tingut cap mena de
problema. La comparació
se’m fa imprescindible.
Algú es pot imaginar que en
una oficina diplomàtica es-
panyola a l’estranger algú
pugui demanar que li signin
uns documents escrits en
català? És per pensar-hi, oi?

Magí Torruella Jubal
Madrid

La recepta és la
mateixa?
@ La notícia d’un nou virus
que passa la barrera d’un
animal a l’espècie humana
ens posa a tots alerta. Les
persones que fa anys que
patim la mutació d’un virus
des de l’escala animal a la
humana com el VIH ens
preguntem si també seran
estigmatitzats els que s’in-
fectin amb el nou virus.
També se’ls farà culpables
de tenir la malaltia? I des
de l’Església, ¿se’ls dema-
narà que no respirin? ¿Es
dirà a la població que no
utilitzin mascaretes per in-
tentar no contraure la ma-
laltia? Els que patim des de
fa anys aquestes situacions
tan inhumanes sabem que
no hi ha res més democrà-

tic que un virus i que
aquests microbis no fan
distincions ni d’edat ni de
sexe ni de raça ni d’escales
socials o econòmiques.

Teresa Riera
Llançà

Memòria fràgil
@No sé pas com acabarà el
finançament. Ara, resulta
obvi que si no fos per ERC ja
hi hauria acord. I els conver-
gents, els primers a apun-
tar-s’hi. I tampoc no sé si
tornarà a ser ERC qui pagui
els plats trencats. Vull dir
que amb l’acord ZP-Mas ja
els van fer fora del govern. I
també recordo com la deci-
sió de Maragall va ser ovaci-
onada amb entusiasme per
Mas i els seus. I aquí és on
veig la perversió. CiU ha es-
calfat tant la gent que
només tenen un objectiu:
fer fora ERC del govern, ob-
sessivament i compulsiva-
ment. ¿Voleu dir que tot això
és perquè CiU s’estima molt
el país, o bé perquè respon-
sabilitzen ERC d’haver-los
pres el que els correspon
per designi diví, és a dir les
regnes perpètues de la Ge-
neralitat? D’altra banda,
trobo lamentable com des
de CiU s’han afanyat a sucar
pa en temes interns d’ERC i
com han alimentat els sec-
tors més crítics amb la vo-
luntat de buscar una escis-
sió. Trist servei al país el de
CiU, de debò que ho trobo
molt trist.

Jaume Fluvià i Crusat
L’Hospitalet de Llobregat

Carretero, única
alternativa
@ ERC té el mèrit d’haver si-
tuat la independència en el
debat polític. Abans ningú
no esmentava la indepen-
dència; és més, et miraven

de tort i amb certa suficièn-
cia, convergents inclosos.
Gràcies, ERC. Dit això, l’es-
tratègia dels darrers anys
ha estat una errada escan-
dalosa. Han lliurat la presi-
dència de la nació als que
no hi creuen, contribuint a

la creixent espanyolització
de Catalunya, han menys-
preat la voluntat del gruix
de l’electorat català que, ens
agradi o no, vota CiU, no han
aconseguit res significatiu
pel que fa a l’augment de
l’autogovern. Malgrat tenir
la clau de la governabilitat,
han estroncat la possibilitat
de bastir un eix nacional i
s’han burlat de nosaltres
amb el gradualisme i la
pluja fina... quin cinisme!
Una pena, perquè ens que-
dem, de moment si més no,
sense referents a qui lliurar
sense sotracs ni traïcions la
nostra confiança i la nostra
fe en la possibilitat de la in-
dependència catalana. Han
utilitzat el nostre vot com a
botí amb què negociar la
millora de les condicions de
vida dels seus dirigents. Dit
això, l’única alternativa per
avançar es diu Carretero...

Joan Collell i Salavedra
Sant Julià de Ramis

Llums i ombres
@ El 6 de maig tindrà lloc la
presa de possessió com a
president de Sud-àfrica de
Jacob Zuma després de la
contundent victòria del
CNA a les eleccions. Sud-
àfrica és a hores d’ara un
Estat amb un alt grau de
desenvolupament econò-
mic que fins i tot aspira a
acollir uns Jocs Olímpics,
però que encara té unes
grans desigualtats socials i
un alt percentatge d’atur i
de sida entre la població
més desafavorida, amb el
repte, per tant, de consoli-

dar una classe mitjana.
Hom es pregunta, doncs, si
Jacob Zuma, polític cone-
gut pels seus excessos fins
al punt d’haver estat jutjat
per una possible violació i
amb casos de corrupció
pendents, és l’home més
escaient per liderar aquest
Estat. La gran esperança és
Congress of The People, un
moviment popular nascut
d’una escissió del CNA amb
l’anhel de superar les desi-
gualtats i d’acabar de bastir
un sistema autènticament
democràtic que respecti els
drets humans amb inde-
pendència de l’ètnia de per-
tinença. Aquest Congress of
the People seria una forma-
ció hereva del CNA que va
encapçalar Nelson Mande-
la, que tant va fer per supe-
rar l’apartheid existent fins
aleshores.

Josep Antoni Àlvarez i López
L’Hospitalet de Llobregat

Ficar el nas a
casa del veí
@Ara resulta que espa-
nyols, sucursalistes i boti-
flers protesten perquè al
mapa del temps de TV3 hi
surten el País Valencià i les
illes Balears. TV3 no neces-
sita el permís de ningú ni
ha de donar explicacions a
ningú sobre el que decidei-
xi fer en un programa que
no falta al respecte a ningú.
Que no tenen cap altra
feina més important per
fer, aquesta gent?

Antoni Munné
Barcelona

Carta del dia

Llatinitzat?, quin riure!
@El Sr. Albert Pla (AVUI, 29 d’abril) parteix d’una realitat
sociolingüística, la que ell coneix, i pensa que és una
mostra representativa, però potser es redueix a les
grans ciutats, que és on hi ha contacte lingüístic. Sr. Pla,
cal ser responsable i difondre un ús que sigui tan real
com genuí. I això demana comprendre un seguit de
qüestions: 1) Dialectalització. Ni el castellà ni l’anglès
no corren el perill de dialectalització (escriptors com
Quim Monzó ja ho avisen), ni tampoc el de substitució
lingüística (i és a les grans ciutats on avança més). 2)
Mitjans de comunicació. Es dóna la paradoxa que el
model de llengua de les grans ciutats, el més afectat
per la substitució, és el que es difon a la resta dels ter-
ritoris a través dels grans mitjans: TV, ràdio i premsa.
Això arrossega la resta de variants cap a formes calca-
des del castellà. 3) Actitud. Si la Real Academia no es-
tandarditza l’Spanglish ni l’Acadèmia Francesa el fran-
cès d’algunes barriades, encara menys poden els lin-
güistes del català estandarditzar la llengua del carrer.
Sobretot perquè ni el castellà ni el francès corren perill
de dialectalització o substitució. 4) Calc sistemàtic. El
tema de fons no és pas què és o no acceptable sinó que
el calc sistemàtic avança inexorablement a múltiples
nivells (fonètic, morfològic, lèxic i sintàctic). 5) Innova-
ció. El geni de la llengua és apagat, no piula encara que
sigui ben viu. La innovació només s’accepta i és signe
de modernitat i evolució (no sé cap a on) si coincideix
amb el castellà, i és reprimida si no hi coincideix.

David Graupere Villà
Barcelona

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, s’INFORMA l’interessat que les dades de caràcter personal que facilita, i que resultin necessàries per a la formalització, gestió, execució i desenvolupament de l’activitat negocial de l’edició, arts
gràfiques, reproducció en suports gravats i les seves diverses activitats promocionals de la Corporació Catalana de Comunicació, S.L. (en endavant CCC), s’incorporaran a un fitxer automatitzat de titularitat i responsabilitat de CCC. En el moment en
què l’interessat envia les seves dades de caràcter personal a CCC, expressament AUTORITZA a utilitzar aquestes dades als efectes de les comunicacions que CCC porta a terme amb els seus subscriptors, clients i/o altres interessats per informar-los de
les seves activitats, notícies, promocions i esdeveniments, així com de qualsevol dels serveis i productes relacionats amb l’activitat negocial de CCC. L’interessat podrà exercir, respecte a les seves dades de caràcter personal, els drets d’accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a Corporació Catalana de Comunicació, S.L. - Departament de Màrqueting (carrer Enric Granados, 84 - 08008 Barcelona) o al correu electrònic serveiallector@avui.com.

Carles Sabaté
Periodista

Entre la grip, el pont del 1 de
maig i el cangelazo del Berna-
béu, ha passat quasi desaper-
cebut el canvi de protocol
d’emergències de Protecció
Civil a Catalunya. S’ha revisat
arran de la ventada mortal
del 24 de gener. Sembla in-
creïble, però després de les
queixes d’incomunicació dels
alcaldes, Interior disposarà
ara dels telèfons mòbils de
tots els alcaldes per poder
avisar-los directament en cas
de vents forts al seu municipi.

També fixa alertes dife-
rents per a cada comarca.
Sembla sensat. Com insensat
era que no es disposés fins
ara d’una manera més ràpida
i efectiva d’avisar-los. Una
vegada més, però, s’acaba le-
gislant o fixant protocols
d’actuació a posteriori, i un
cop els fets han desbordat la
previsió.

Queda encara pendent un
altre protocol que Interior
vol establir amb els mitjans
de comunicació, per tal

d’aprofitar-los per fer arri-
bar ràpidament les alertes a
la població. Esperem però,
que un cop fixat un sistema
d’alerta pel temps o per
algun accident amb els mit-
jans d’abast immediat, el de-
partament no acabi duent-
los al Consell de l’Audiovisual
si s’emeten massa imatges
dels Mossos d’Esquadra o
d’amblàncies fent, com va
passar amb les càrregues
dels agents.

Cadascú fa la seva feina.
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