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Vaga de fam
per la llengua

S

í, és per la llengua catalana. No, no
és al Principat, sinó a Mallorca.
Aquí acabem de viure, un cop
més, mobilitzacions a causa de les
amenaces a l’estatut oficial de la llengua
pròpia –ara en un domini tan primordial
per al futur de la llengua com és l’ensenyament–, estatut que s’aguanta per un
fil sotmès a les estrebades de tribunals,
governs aliens i filibusters de tota mena. I
respirem, temporalment alleujats, perquè se’ns concedeix una interpretació jurídica (formulada en castellà) que, segons el president Artur Mas, ens permet
ésser on érem i “d’aquí no ens mourem”.
PERÒ, NO MOURE’NS, PERQUÈ NO SOM moguts, equival a no avançar, i en les condicions d’un bilingüisme aclaparadorament
desfavorable al català, no avançar és retrocedir. Ho saben prou bé els qui estan constantment a l’aguait d’una oportunitat
per tal d’accelerar-ne el retrocés.
VEGEU EL CAS DEL CATALÀ A LES ILLES Ba-

lears. Allà es veuen ja obligats a lluitar perquè no els moguin. I el seu és un combat aculats contra les cordes d’un poder governamental absolut. El PP balear, que va accedir
al govern en guanyar les eleccions autonòmiques el maig passat a cavall de la crisi eco-

LA
PUNXA
D’EN
JAP

Joan
Antoni
Poch

EDITA: CORPORACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ, S.L.
PUBLICITAT: HERMES COMUNICACIONS, S.A.
Santa Eugènia, 42. 17005 Girona.
Tel.: 972 18 64 35 - Fax.: 972 18 64 10

REDACCIÓ I SEU SOCIAL:
Tàpies, 2 - 08001 Barcelona

IMPRESSIÓ: Gráficas de Prensa Diaria. DIFUSIÓ CONTROLADA PER L’OJD.
Als efectes del que preveu l’article 32.1 paràgraf segon de la LPI, Corporació Catalana de Comunicació SL s’oposa expressament
a la utilització de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb fins comercials
(press-cliping) sense comptar amb l’autorització prèvia de Corporació Catalana de Comunicació SL.

Acadèmic numerari de
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de Doctors

l’han emprès, una veritable lliçó de compromís vital amb la llengua: la vaga de fam de
Jaume Bonet, un mestre jubilat de 64
anys, membre de l’associació Jubilats per
Mallorca. La va començar, sense límits, el
primer de març i s’hi afegiran dos voluntaris més, Bartomeu Amengual i Josep
Company. (Se li poden fer arribar missatges de reflexió o encoratjament a l’adreça jubilatsxmca@gmail.com).
RECULARÀ EL PP O RECULARÀ la llengua?

nòmica, ha engegat una campanya contra
l’ús institucional i social del català a les Illes
en dos fronts, a més de posar-hi tants entrebancs com li plauen. El primer front, com
escriu Sebastià Frau i Gaià al Diari de Mallorca del 7 de març en una carta oberta al
president balear, José Ramón Bauzá, és la
possible supressió de “l’exigència d’uns coneixements adients de català per accedir a
la funció pública”; el segon, la pèrdua de
“l’obligada presència del català com a
llengua vehicular de l’ensenyament”.
CONTRA AQUESTA AGRESSIÓ als drets lingüístics dels catalanoparlants balears –mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers– s’estan produint nombroses reaccions polítiques i ciutadanes. N’hi ha una de
valenta, radical, molt arriscada per als qui

La voluntat del PP
de marginar el català
està provada, però la
voluntat de resistència
dels defensors de
la llengua també

La voluntat del PP de deixar el català en la
marginalitat està provada a bastament;
la voluntat de resistència dels defensors
de la llengua, també. El desenllaç de l’enfrontament afectarà no sols els balears i
els coratjosos voluntaris que arrisquen la
vida, afectarà tots els catalanoparlants
de qualsevol territori i tots els ciutadans
gent de bé, com diuen a Mallorca.
A CATALUNYA OBLIDEM SOVINT que la llengua catalana té un destí unitari: el retrocés
en un territori significa un retrocés per a tota la comunitat lingüística catalana. La solidaritat amb el català de les Illes –aquesta
bella modalitat de la llengua comuna que
conserva una gran riquesa lèxica i expressiva popular– és més que una qüestió d’interès perquè no minvi el nombre total de catalanoparlants, és un deure fraternal.
PERÒ, COM PODEM solidaritzar-nos-hi? En
el terreny polític i institucional el govern de
CiU de la Generalitat, que tan bones relacions manté amb el PP, ho deu saber. En el
terreny ciutadà, els catalanoparlants sabem que només amb l’exemple d’un compromís lingüístic indefallent i un estat
d’alerta social permanent per sobre de conjuntures polítiques i econòmiques farem
que el català es mogui endavant arreu.
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Periodista

Seguir la política internacional permet de vegades passar de la dimensió
global a un àmbit d’interès més local.
Per exemple, entremig de la fressa
mediàtica que ha envoltat a Catalunya l’anomenat projecte Eurovegas
gairebé ningú ha parat atenció al fet
que un dels principals finançadors
de la campanya de candidats republicans a la presidència dels EUA com
ara Newt Gingrich o Mitt Romney
és Sheldon Adelson, el magnat immobiliari i de la indústria del joc que
encapçala la societat que projecta
construir al Baix Llobregat un complex d’hotels i casinos per a turistes
amb la cartera ben farcida.
Adelson, de 79 anys, és –segons la
revista Fortune– la setzena fortuna

Adelson és un generós
finançador dels
candidats presidencials
republicans als EUA
més gran del món i la tercera dels Estats Units, i també és fortament conservador. En principi, els habitants
dels països on vol invertir els seus diners no n’han de fer res si fa servir la
seva fortuna per promoure els polítics del seu país que més li abelleixin,
però el ciutadà Adelson també té les
seves opinions en matèria de política
internacional, com ara que “els palestins són un poble inventat, que no té
cap mena de dret històric a reivindicar una pàtria”. És una opinió interessant; tan respectable com la de
qualsevol inversor potencial, i tan
discutible com detallats i precisos siguin els coneixements de geografia
i història dels qui l’escolten.
La nodrida campanya de relacions públiques que ha impulsat el
ressò mediàtic del presumpte projecte de Mr. Adelson a Catalunya ha
deixat de banda les seves opinions
sobre pobles inventats i pàtries. És
cert que la seva saviesa geohistòrica
sobre Palestina ens agafa tan lluny
com les seves preferències polítiques a Amèrica del Nord, però serà
interessant veure quin és l’impacte
del seu criteri entre d’altres pobles
que també malden pel reconeixement dels seus drets com a nacions.

