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Les cares de la notícia

El Festival Internacional de Jazz de Barcelona
compleix aquesta tardor mig segle de vida. Cin-
quanta anys durant els quals ha passat per diver-
ses etapes, però ha tingut sempre un objectiu in-
apel·lable: acostar aquest gènere no només als
entesos sinó a tots els públics.

PRESIDENT DEL PP

Aniversari merescut

Casado va tornar a mostrar ahir la incultura que
té sobre Catalunya. A banda de comparar el país
amb un narcoestat, ni va enrogir en qualificar la
hispanitat com l’etapa més brillant de la humani-
tat. Ignorant que l’arribada dels espanyols a Amèri-
ca va suposar l’extermini de les poblacions locals.
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Present igual a passat
Quim Torra

Ignorància i agitació
Pablo Casado
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Tito Ramoneda

El president va parlar ahir sense embuts de la si-
tuació dels polítics empresonats i a l’exili aprofi-
tant la seva presència en un acte de record a les
víctimes franquistes. I ho va fer comparant les si-
tuacions. Una repressió que es donava per supe-
rada però que la realitat demostra que no ho està.

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

DIRECTOR DEL FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA

El programa Voluntariat per
la Llengua, que impulsa el

Departament de Cultura, compleix
enguany 15 anys posant en contac-
te persones que volen aprendre la
nostra llengua amb voluntaris que
dediquen una part del seu temps a
ajudar-les en aquest propòsit. En
aquests 15 anys d’història, 125.000
parelles han passat pel programa,
amb una progressió clarament a
l’alça. De fet, el nombre d’aprenents
que s’hi han inscrit ha augmentat
un 9,3% en els primers sis mesos
de l’any mentre que el de voluntaris
també ho ha fet, un 2,6%. Aquesta
tendència, d’augment del nombre
de les persones que volen aprendre
o millorar les seves competències
en català, també es dona en els cur-
sos del Consorci de Normalització
Lingüística, on els inscrits també
han augmentat un 4,5% en aquest
primer semestre de l’any.

Tot plegat són notícies positi-
ves en un moment complicat per a
les llengües minoritzades, però, so-
bretot, demostra l’encert d’engegar
iniciatives que, més enllà de l’apre-
nentatge estàndard d’una llengua,
posen en contacte persones de di-
ferents cultures amb ganes de mi-
llorar la seva integració al país. Cal
no oblidar que a Catalunya, la im-
mersió lingüística, àmpliament re-
coneguda a àmbit internacional, ha
estat el nostre veritable ascensor
social, ja que ha millorat molt les
possibilitats de progressar en el lloc
de treball de les persones de barris
més desafavorits socialment. I jus-
tament per això, són tan poc edifi-
cants els espectacles mediàtics
contra el català i la immersió que
protagonitzen grups polítics i algu-
na entitat amb l’únic afany de créi-
xer gràcies a la crispació quan les
mateixes xifres del programa del
Voluntariat per la Llengua, per ex-
emple, neguen qualsevol problema
derivat de la llengua.

125.000
raons pel
català

EDITORIAL

a dictadura franquista va propo-
sar-se aniquilar la llengua, prin-
cipal mostra de catalanitat. Va

ser prohibida el 1939. Franco procla-
mava que l’Estat havia de tenir “una
sola lengua, el castellano” i va desapa-
rèixer de tot ús públic. Però l’obstina-
ció i l’antinaturalitat van fer que, amb
els anys, San Quirico de Besora tornés
a ser Sant Quirze i San Baudilio, Sant
Boi. I la voluntat de ser. Bona part dels
catalans no podien dedicar a la llengua
més que la voluntat de recordar-la i
conservar-la, malgrat que fos perse-
guida. Fins a 1946 no es va tornar a
editar cap llibre en català, i fins als
anys seixanta no se’n permetia l’ús
col·loquial. Va ser cap als setanta que
es va tornar a estudiar i promoure.
Molts ciutadans l’aprenien d’adults,
força mestres es reciclaven per ense-
nyar-lo i altres persones s’oferien de
voluntàries per ensenyar-lo als nou-
vinguts.

L “El català és
l’exemple que la
voluntat d’un poble
persisteix i supera
condemnes i reptes
que es creien
impossibles

Molta gent hi va destinar l’únic que
tenia: el seu temps. Ni diners, ni com-
pensacions, ni decrets, ni sentències.
Tant els catedràtics universitaris com
parlants gairebé analfabets van fer
seu el compromís de promoure la llen-
gua dedicant-hi temps. Primer per fer-
la acadèmica i normalitzar-ne l’ús. I

els últims anys per sumar-hi parlants
nouvinguts, sabedors que en ells hi ha
el futur. Els costa d’entendre xiuxi-
uejar, però un cop compresa la parau-
la, somriuen. Entenen de seguida què
vol dir acollir o llibertat, per exemple.

Un poble que dedica el seu temps a
una llengua, o a una causa, o als refu-
giats, o a unes persones, esdevé viu.
Molts excursionistes es van dedicar
dissabte a pujar cims pels presos. L’Es-
tat va filtrant que hi pot haver con-
demnes tèbies com a mal menor, o que
hi haurà referèndum per ampliar l’au-
tonomia ja retallada... L’Estat oblida
que hem estat capaços de salvar una
llengua administrant el temps, i hau-
ria de saber que després del 1-O, abans
o després, la desconnexió és qüestió
de temps. Alguns ja l’han aplicat men-
talment; d’altres, a poc a poc, i d’al-
tres, com el 12-O, reivindiquen l’ús de
la força per aturar-la, perquè la veuen
irreversible. Hi ha, doncs, temps.

Temps per a la llengua
Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Puig

Més enllà
del llaç groc

emà es compleix un any de l’empresonament de
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Va ser l’inici d’un

desbocament judicial injustificable en un país
democràtic. Va ser l’inici, també, d’una onada solidària
ciutadana sense precedents, que es manté viva encara
avui i que no hi ha indicis que vagi a la baixa.
Setmanalment, i fins i tot diàriament, centenars de
persones es concentren en places i carrers, davant les
presons, per manifestar el seu rebuig a aquesta
injustícia. Ciutadans que se senten interpel·lats

personalment, que viuen gairebé
com a propi el malson dels presos
polítics i de les seves famílies. Una
identificació total amb aquelles
persones que van fer possible l’1-O,
a les quals volen fer arribar escalfor i
força per fer front al càstig que se’ls
ha imposat. Ha passat un any
i les concentracions i els actes de

suport als presos polítics i als exiliats continuen
mantenint el poder de convocatòria. Iniciatives de tot
tipus, que posen de manifest, per un costat, la
imaginació i l’originalitat del moviment independentista,
i, per l’altre, la seva constància i persistència malgrat les
amenaces constants i de tot tipus, que tenen com a
objectiu posar la por al cos a la gent. Però no ho
aconsegueixen perquè la solidaritat va molt més enllà
de portar un llaç groc. Clamar per la llibertat de les
preses i els presos polítics és un sentiment incrustat en
la vida de molts catalans.
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http://epa.cat/c/xuo3fk
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