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en sessió contínua. Amb els millors directors d’escenografia en acció (Iván Redondo i Miguel Ángel Rodríguez) el xovinisme
esta garantit. La mateixa Ayuso, de bandera de Madrid, i Sánchez (no cal dir-ho),
amb l’espanyola al morrió. 24 banderes
de teló de fons. La història és: Espanya és
Madrid, Madrid és molt Madrid, tots som
Madrid i tots anem a Madrid, i per això
Madrid va disparat de contagis. Ja està.
Per això Sánchez promet recursos especials per a Madrid, perquè reconeix que

Raça humana

Perdre la llengua. Abandonar el ser

de llengües es conserven vives i fortes
d’aquella història semblant als contes
que ens hem fet passar generació a generació: les romàniques, les germàniques, les eslaves, les... De la branca de la
llatina, d’on sorgí la llengua catalana,
se’n conserven a pleret. Però... s’ ha acabat la Història del català.

AMB TOTA LA FACILITAT

monolingüisme,
bilingüisme, llengües en
contacte, diglòssia,
minorització... són ben
coneguts per tota la nostra
societat. Afegim-hi
desaparició

de
Catalunya és això de les baralles interpartits, dels insults de president a president, de tenir presoners els homes i
dones que ens van seguir cap a un camí
d’esperança, durant deu anys? Algú
pensa que el veritable problema és la
mesa de negociació? És l’Estat profund,
el deep-state que ens vol empassats per
la Mediterrània? No pas, companys i
companyes: el problema és l’estat de la
nostra llengua, la llengua catalana.

ALGÚ PENSA QUE EL GRAN PROBLEMA

sofreix una precipitada degradació que
anuncia que en poc temps la llengua catalana, aquella llengua procedent de la
llarga Història, que ens porta a uns po-

EN POC TEMPS, LA LLENGUA CATALANA

de què gaudim
les persones de llengua catalana amb
el coneixement de diverses llengües,
caiem amb plaer, en les converses, en
la llengua del nostre interlocutor. Els
conceptes de monolingüisme, bilingüisme, llengües en contacte, diglòssia,
minorització... són ben coneguts per
tota la nostra societat. Afegim-hi desaparició.

AQUESTS DIES HA TINGUT MOLT RESSÒ l’es-

tudi de la Dra. Junyent sobre el fet que
ens ocupa. Val la pena acostar-s’hi. Però
el pànic ens pren quan veiem una producció de Movistar que ens fa la deferència de deixar traduir-la a la llengua
catalana. Una sèrie que de seguida enganxarà els joves. La barreja en tota
conversa del castellà i el català és l’estocada final al nostre vell i bell sistema de
comunicació. Vull dir Merlí, és clar.
Amb la majoria d’estudiants protagonistes de llengua catalana, però que un
sol personatge, fort, potent, atractiu,
aconseguirà, tot sol, fer evident “quina
és la llengua” de la sèrie... L’acompanya
una noieta que mira els nois, els atrau i
els parla en castellà.

A

vui, 23 de setembre, és el
Dia Internacional
contra l’Explotació
Sexual i el Tràfic
d’éssers humans,
és a dir contra la captació, el transport i
la recepció de persones mitjançant
amenaça, ús de la força, coacció, frau,
engany, abús de la vulnerabilitat, amb
el propòsit que siguin violentades en el
negoci de la prostitució o per a d’altres
serveis forçats. Un criminal i molt lucratiu comerç que atempta contra el dret a
la vida, la salut, la llibertat, la integritat
física i moral i la dignitat de milers de
nenes i dones al món (Estat espanyol,
tercer país en el rànquing de demanda). Aquesta és la realitat –vella, tossuda, silenciada i sovint perversament
justificada com a lliure decisió de qui hi
està sotmesa: per part del poderós lobby proxeneta– que la pandèmia ha vingut a sacsejar. El 21 d’agost el Ministeri
d’Igualtat va demanar la clausura dels
bordells per prevenir contagis i proporcionar protecció i atenció integral a les
víctimes i es va oferir a col·laborar amb
les comunitats autònomes que en tenien competències. Castella-la Manxa,
les Balears, Euskadi, Aragó i Catalunya
van anunciar mesures en aquest sentit;
Catalunya s’hi va anticipar: resolució
publicada al DOGC el 20 d’agost que inclou en el paquet de tancament de locals d’oci nocturn “els establiments públics amb reservats annexos” en clara
referència als prostíbuls més o menys
camuflats. Ha passat un mes i voldríem
saber: estan cooperant les diferents administracions? S’estan garantint recursos habitacionals, seguretat administrativa, cura psicològica, formació per a les
dones? Soc molt ingènua preguntant?

Amb el suport:
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en
van descobrir els inicis comuns forjant
a dins dels parlars contemporanis, van
anomenar-la. Van conceptuar-la amb
un nom: indoeuropeu. Una bona colla

QUAN ELS ESTUDIOSOS DEL FENOMEN

bles que influirien a tota l’Europa,
Aquesta llengua està en procés de desaparició. De temps enrere, diversos lingüistes [Veny, Badia Margarit, Prats/
Nadal, Junyent] i un important etcètera ens van avisar del perill que corria la
llengua catalana. És un fet indiscutible.
Una minorització real, no teòrica, no
d’estudi que expliqui els perills de dues
llengües en contacte que acaben amb
un barreig perillós. No. Faig referència
a l’accés definitiu de la llengua catalana
per tots els carrers i places del Principat
–i del País Valencià, no tant per les Illes.
També a Andorra

S’estan tancant
els prostíbuls?
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que es formaria fa uns 10.000 anys i que, amb l’expansió dels parlants pels territoris
d’Europa formaria una sèrie de parles
diferents però amb unes bases que les
fan germanes, d’aquelles llengües, algunes d’elles han desaparegut amb el
temps. Les causes han sigut diverses.
Des de les invasions d’un poblat damunt d’un altre, imposant-li la llengua
dels invasors, fins a les unions produïdes per relacions espontànies, a la separació –la més freqüent– dels grups
humans que mai no han pogut estar
quiets ni estar-se gaire al mateix lloc, i
han caminat per tot el planeta, totes
aquestes circumstàncies van generar
un ventall de llengües diverses.

D’AQUELLA PROTOLLENGUA

“Els conceptes de
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a història antiga
de la nostra llengua i la tossuderia dels seus parlants
mai no hauria fet pensar en la desaparició
tan precipitada que estem sofrint
aquests darrers temps. Una llengua que
apareix en el neolític, just quan els humans abandonen els boscos i decideixen organitzar un sistema de producció
que contemplaria la comoditat de poder
gaudir de l’agricultura de proximitat i
de la ramaderia, aquesta llengua formada per diversos grups d’humans estesos
en poblats organitzats entre el sud-est
de l’Índia i els pobles mesopotàmics ha
resistit amb la majoria d’altres que
tenen la mateixa història, ha resistit
fins als nostres dies.

Carme Vinyoles Casas
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necessita un pla especial i li falten recursos. “Llamp me mati, el sainet madrileny!”, diria l’àvia Neus. Quan el president
Torra ha recomanat que no hi anéssim
per no portar-los més virus ni portar-ne
cap aquí, és quan més bé s’han trobat
tots. Insolidari. Excloent. Nacionalista. Inhabilitat. Estigmatitzador. Tota la rastellera haguda i per haver. Mentrestant, recomanen als madrilenys que no es moguin i
per tornar a muntar l’hospital d’Ifema
busquen voluntaris. Llamp me mati!
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Érem pocs i dilluns van parir un “espai
de col·laboració” Madrid-Madrid

i la pandèmia atura el deliri de construcció de la Espanya radial i del forat negre que tot ho xucla cap al centre.
Dilluns es van veure. Han creat “un espai
de col·laboració”. Una trobada setmanal
del Madrid de Moncloa i el Madrid de Sol.
Analitzaran junts les evolucions de les ràtios. No expliquen què han fet mentre
se’ls disparaven totes. Les prèvies del cap
de setmana al Teiatru Reial i als carrers
dels barris treballadors ja feien presagiar
un festival per dilluns, i l’han programat
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Llamp me mati!
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