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Llengua i república

“H

i ha un grup de població
conscient de la necessitat de
plantar cara a la situació lingüística i batallar perquè el català recuperi, de moment al Principat de Catalunya, l’ús normal.”
“Si la llengua castellana és dominant
és en bona mesura perquè els seus parlants no canvien de llengua.”
“És per la llengua, i només per la llengua, que el president Puigdemont pot
dir a l’Alguer que és a casa seva.”
“Ens va resultar preocupant sentir
en les eleccions al Parlament del 2012
alguns polítics que donaven per fet que
una hipotètica república catalana tindria dues llengües oficials, sense cap
discussió prèvia del que implicava.”
“El que defensa el Grup Koiné és molt
clar: rebutgem el bilingüisme social i
la defensa de l’statu quo de la cooficialitat, que dona preeminència de facto al
castellà.”

“
El Grup Koiné
publica un llibre on
argumenta el seu
manifest del 2016,
encara amb més
força per a la llengua
“Afirmem que tota llengua està lligada a un territori, i cada territori té una
llengua, però dues llengües no poden
viure per definició en peu d’igualtat en
un mateix territori.”
“La república no salvarà el català; el
salvarem si aconseguim que sigui necessari i que les segones i terceres generacions de nouvinguts se’l facin seu. Amb
un Estat només no n’hi ha prou.”

“A banda de declaracions que expressen preocupació, esperem dels polítics
actuacions a favor de la llengua. Cal que
no només facin lleis, sinó també que les
facin complir.”
“La Generalitat té competències,
dins del marc autonòmic actual, per fer
coses que es podrien fer i no es fan.”
“La llengua és el pal de paller de la
nació catalana, i això cal tenir-ho molt
clar.”
Aquestes i algunes altres més són
afirmacions molt assenyades –les subscric fil per randa– que es van poder
sentir aquest dimarts en la presentació
del llibre Llengua i república (Nexus),
que acaba de publicar el Grup Koiné i on
s’argumenta, de manera àmplia, el manifest publicat el 2016. I, naturalment,
s’hi rebaten mentides i calúmnies.
Compreu-lo, llegiu-lo i difoneu-lo. Ens
hi juguem el futur del país i de la nostra
llengua i cultura.
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Bagatge macabre

D

e visita a Madrid en qualitat de representant de la
Comissió Europea, Paolo Gentiloni no es va
mostrar especialment impressionat pel ball de ganivets
que sobrevolen el govern espanyol a propòsit de la
derogació (o no) de la reforma laboral de Rajoy. “Sent
italià, estic acostumat a debats polítics intensos”, va dir
amb elegància el qui va ser també primer ministre del
seu país, on forjar i enfonsar coalicions és gairebé un
esport nacional. És veritat que no cal anar gaire lluny per
trobar matrimonis malavinguts.
El problema N’hi ha a Catalunya, però també a
l’estable Alemanya, on els socis de
és arribar a
la gran coalició de Merkel han
acords amb esgotat la legislatura amb la ferma
competidors determinació de no repetir plegats,
pels mateixos de manera que el socialdemòcrata
Scholz, guanyador de les eleccions
votants
de setembre, ja busca nous
companys de viatge. Tornant al cas
espanyol, sembla clar que el problema és blindar els
teus interessos i, alhora, tancar acords amb aquells amb
qui et disputes l’electorat. Sánchez necessita aprofitar
la pluja de milions que arribaran d’Europa per falcar la
recuperació econòmica, i la vicepresidenta Díaz, salvar
el seu projecte far i consolidar-se com a referent de
l’esquerra. Saben, però, que les baralles internes es
paguen i que una coalició alternativa, la de la dreta i la
ultradreta, ja va prenent forma en els sondejos.
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El Senat del Brasil ha acordat demanar el processament
del president del país per crims contra la humanitat arran de la seva gestió de la pandèmia. L’informe de la comissió d’investigació conclou que “l’estratègia macabra”
del govern ha causat 120.000 morts evitables.
PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ EUROPEA

Ursula von der Leyen

Reacció europea
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La Unió Europea passa a l’acció per defensar l’estat de
dret i la primacia de la jurisdicció europea per sobre de la
dels estats membres, amb la decisió del Tribunal de Justícia de la UE de sancionar Polònia amb 1 milió d’euros al
dia mentre continuï vulnerant la independència judicial.
DIRECTOR DEL FESTIVAL IN-EDIT

Uri Altell

Nova etapa
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El Festival In-Edit de cine documental musical torna a
partir d’avui en versió presencial després del parèntesi de la pandèmia, i ho fa amb un nou director artístic
(Toni Querol relleva Lluís Hidalgo) i amb una programació de mig centenar de documentals.

S’han acabat els dies
a l’oficina?
b Hem de tornar a les oficines? Arran
de la pandèmia mundial moltes empreses han decidit prendre precaucions a l’hora de tenir el seu personal
de manera presencial. Ara, és això un
avantatge o un desavantatge? Molts
diran que prefereixen anar a l’oficina
per desconnectar i separar el que és
la vida laboral de la personal. En el
meu cas és preferible fer el màxim
treball des de casa i anar-hi solament
quan s’exigeixi. El perquè és molt senzill. Menys quantitat de cotxes a les
carreteres i menys persones en el
transport públic. En els primers mesos de pandèmia es va poder veure
reflectit en l’aire l’absència d’activitat
humana, els nivells de CO2 van disminuir considerablement en un període molt curt de temps. Així que
socialitzem amb els companys o
salvem el planeta?
ANDREA PÉREZ
Granollers (Vallès Occidental)

Les cigarretes, sense
filtre
b A benefici del medi ambient, les
cigarretes haurien de ser sense filtres
perquè aquests no són biodegradables. Només sortir al carrer, de seguida veus les puntes de cigarretes
incrustades a les ranures del paviment. No es tracta només de l’efecte
visual, sinó de les conseqüències que
representen de cara a la natura, atès
que no són assimilables. El final del
camí sol ser el mar, on són enduts
pels claveguerams i els cursos fluvials. Tanmateix, convindria que les
tabaqueres ho prenguessin en consideració i suprimissin els filtres no
biodegradables.
ALEXANDRE COSTA
Barcelona

Fa més d’un segle
b A Mataró l’Agrupació Foment de la
Sardana, entitat nascuda el 1907 a
l’ombra del Centre Autonomista Republicà i amb vida pròpia fins al 1923,
fent-se ressò d’una crida adreçada a
pobles i ciutats de Catalunya va celebrar, l’1 de gener de 1916, la Diada de la
Llengua Catalana, conjuntament amb
unes quantes entitats més. Un dels
acords fou l’ensenyament del català a
les escoles i la seva divulgació i promoció. Sol·licitud enviada a l’Ajuntament
de la ciutat i també a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, entre d’altres. Amb
contesta positiva per part del director
de l’escola, senyor Vinardell. Per referències familiars, a l’Escola Pia de Santa Anna dels Pares Escolapis també es
va fer present l’assignatura del català.
De tot això fa més d’un segle.
FRANCESC MASRIERA I BALLESCÀ
Mataró (Maresme)

