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La primera cosa a constatar és la xifra
enorme de persones nouvingudes
aquests darrers anys. A partir de les
dades de l’Institut d’Estadística de Cata-

lunya, podem concloure que del 2000 al 2006
s’han instal·lat al nostre país gairebé 700.000 es-
trangers. La majoria opten per utilitzar i apren-
dre la llengua castellana –si no és que ja és la seva
llengua–, i el català queda desplaçat. Aquesta
elecció és una realitat diàriament viscuda pels
catalanoparlants, cada cop més empesos a haver
de renunciar a la llengua catalana per relacio-
nar-se amb la població immigrant, cosa que ge-
nera una inquietud justificada. Des de les ins-
tàncies públiques s’ha fet poc per integrar lin-
güísticament la població arribada. Comptat i
debatut, una campanya dubtosa per donar corda
a la nostra llengua pròpia i un increment consi-
derable dels cursos per aprendre-la. Tanmateix,
aquest augment de cursos constitueix una inici-
ativa del tot insuficient. L’any 2005 van empa-
dronar-se a Catalunya 157.375 estrangers, xifra
molt allunyada dels 3.440 certificats homologats
de nivell bàsic que, segons la memòria 2006 del
Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL), es van atorgar durant el curs 2005-
2006, i no tots corresponen a estrangers. Ras i
curt: un fracàs estrepitós.

TINC LA CONVICCIÓ QUE CALDRIA ESTABLIR el requisit
d’haver d’aprendre el català, en els termes que
precisaré de seguida, en el moment en què l’es-
tranger obté per primer cop, a través de l’empa-
dronament, la condició de veí en un municipi de
Catalunya. Entre les raons que fan recomanable
aquest moment: 1) la connexió entre llengua i
territori de residència, conseqüència del fet que
cal inscriure’s en el padró del municipi en el qual
es resideix habitualment; 2) que la llei obliga a
empadronar-se a tota persona que viu a Espa-
nya, o sigui, no només els espanyols, sinó també
tots els estrangers, tant els que hi resideixen de
manera legal com els irregulars; 3) la coincidèn-
cia que transcorreria entre l’establiment del
deure lingüístic i l’adquisició de drets que repor-
ten millores considerables en les condicions de
vida, drets que l’estatut de veí confereix auto-
màticament, com el dret a l’assistència sanità-
ria; 4) la cooperació entre municipis en les altes
i baixes en el padró, que en facilitaria el control
del compliment; i 5) que la Generalitat podria
substituir els municipis quan incomplissin la
competència de fer respectar el requisit lingüís-

tic. La inscripció dels estrangers en el padró hau-
ria de generar el deure d’haver de cursar un de-
terminat nombre d’hores de classes de català.
Quantes? Per exemple 135, que és la suma de les
hores corresponents als tres cursos bàsics que
ofereix actualment el CPNL. Aquestes hores cal-
dria fer-les al llarg dels dos anys següents a l’em-
padronament, temps que permetria a la perso-
na nouvinguda compatibilitzar l’assistència als
cursos amb la feina, normalment d’horari in-
tens, alhora que evitaria destorbar desproporci-
onadament la seva situació, freqüentment
menys afavorida. L’incompliment hauria de ser
sancionat, per exemple, amb el pagament del
cost real dels cursos (que en els nivells bàsics
solen ser gratuïts), sanció que no alliberaria l’in-
fractor d’haver de complir el deure els dos anys
següents.

DEL RÈGIM GENERAL CALDRIA EXCEPTUAR els estran-
gers nacionals d’un Estat membre de la Unió Eu-
ropea o d’Estats firmants de l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu, que, com a efecte de la lliu-
re circulació, es regeixen per un règim particu-
lar. A més, n’haurien de quedar dispensats els es-
trangers que estiguessin empadronats en un
municipi de Catalunya en entrar en vigor la me-
sura, els qui acreditessin el coneixement bàsic
del català, els qui estiguessin matriculats en cen-
tres escolars de Catalunya, els d’edat avançada
(per exemple, majors de 60 anys), els estrangers
amb dificultats greus per a l’aprenentatge i
aquells que es trobessin en una situació social
precària que ho justifiqués. El govern de la Ge-
neralitat hauria de fer-se càrrec, a través del
CPNL, de garantir els mitjans personals i econò-
mics que fossin necessaris. Malament aniríem si
resultava que, per manca de mitjans, tancàvem
després la porta a la demanda voluntària.

EN SUMA, ES TRACTARIA DE FER OBLIGATORI allò que al-
guns municipis amb llarga experiència en im-
migració, com per exemple Manlleu, ofereixen
des de fa temps en el moment de l’empadrona-
ment amb caràcter voluntari. Per què fer-ho ara
obligatori? No per caprici, sinó perquè amb les
dades a la mà la voluntarietat ha estat un fiasco.
I és que ¿com podem bastir seriosament la co-
hesió social si no garantim la comprensió lin-
güística entre les parts que han de conviure, i
això sense que els originaris del país hagin de re-
nunciar cada cop més sovint a utilitzar la seva
llengua?

Immigració i llengua

“L’augment de cursos de català
constitueix una iniciativa del tot
insuficient. L’any 2005 van
empadronar-se a Catalunya
157.375 estrangers, xifra molt
allunyada dels 3.440 certificats
homologats de nivell bàsic”

VOLTA D’HORITZÓ

L’interès
turc al
Kurdistan

J.J. Navarro
Arisa

El Kurdistan és una parado-
xa històrica. És una nació di-
vidida per les fronteres de
diversos Estats, i el seu
poble sempre ha estat víc-
tima dels interessos estra-
tègics o econòmics de tots
ells. Des de fa dos dies,
quan el Parlament turc va
autoritzar al seu exèrcit la
persecució dins de territo-
ri kurd dels guerrillers que
operen a la zona oriental
de Turquia, el Kurdistan
ha esdevingut un objectiu
militar. Turquia no només
vol eliminar l’activitat de
la guerrilla kurda al seu
territori, sinó que també
té un interès econòmic pri-
oritari a controlar aquesta
zona rica en petroli i per
on passen o han de passar
alguns importants oleo-
ductes que subministra-
ran petroli i gas a Europa.

La intervenció armada
turca al Kurdistan, que pot
produir-se en qualsevol mo-
ment, és un contratemps
per a l’estratègia nord-ame-
ricana, ja que el terç nord
de l’Iraq, majoritàriament
kurd, és la part més estable
d’aquell país des de la inter-
venció dels EUA el 2003
per derrocar Saddam Hus-
sein. Per impedir o, si més
no, limitar l’acció turca
contra el Kurdistan, Geor-
ge Bush ha arribat a embei-
nar-se la projectada moció
del Senat dels EUA per con-
demnar el genocidi del
poble armeni perpetrat per
Turquia els anys 1914 i
1915. Diuen que són fets
massa antics per fer enfa-
dar un aliat que ara mateix
és cabdal.

La percepció de l’ame-
naça kurda també és un
factor de la política interi-
or turca, on el govern isla-
mista moderat d’Erdogan
necessita compensar els
militars per la seva pèrdua
de protagonisme polític.
L’horitzó no sembla gens
favorable per al poble
kurd, ni per a les perspec-
tives d’estabilitat i recons-
trucció de l’Iraq i de tot
l’Àsia Occidental. Si Tur-
quia ataca el Kurdistan
per fer-hi valer els seus in-
teressos, el polvorí iraquià
no acabarà de desactivar-
se del tot.

‘NomellamesDolores,llámameLola’
Llàstima que el minut de glò-
ria del vicepresident de la Ge-
neralitat a TVE fos per al con-
sum intern i anés dirigit ex-
clusivament als votants
d’ERC. Llàstima que el llá-
mame Lola només serveixi
per augmentar el nivell de
testosterona interna dels
que ja saben dir Josep
LLuís. Per uns segons po-
dríem imaginar que Carod-

per desarmar els arguments
dels que en l’ofensa a tot el
que sona català han trobat
una mina electoral. Carod-
Rovira és un bon orador. Co-
neix el geni de l’idioma i ha-
bitualment no li falten re-
cursos, ni flegma. Podria
pensar-se que l’actitud al
plató de TVE va estar més
motivada pels desafiaments
interns del partit que cris-

tal·litzaran en el pròxim
consell nacional. Pel difícil
equilibri entre formar part
d’un govern i compartir-ne
el desgast –també els molts
avantatges– i mantenir les
essències de la reivindicació
nacional i l’agitació política.
Les esmenes a la ponència
oficial donen una visió molt
crítica del pactisme de la di-
recció. Si s’imposa la línia

més radical, seria natural
una sortida del govern, i en-
tregar-lo a CiU, la boa cons-
trictora natural d’ERC. Difí-
cilment, aleshores, Esquer-
ra podria treballar-se una
majoria social a favor de les
seves tesis, tot i la col·labo-
ració inestimable de molts,
entre ells la senyora de TVE
i el PP a través del Tribunal
Constitucional.

GLÒRIA DE CONSUM INTERN Esther Vera Periodista

Rovira hagués aconseguit
no crispar-se i explicar ama-
blement a la senyora pepo-
na com és d’important per a
ell el seu idioma, el seu país i
el seu futur. Amablement,
pedagògicament, apel·lant
als millors sentiments i a la
complicitat. Fins i tot la se-
nyora impertinent deu tenir
un terruño i uns néts, no?
Hauria estat molt més útil

CRUSPINERA

INTEGRAR LINGÜÍSTICAMENT
LA POBLACIÓ ARRIBADA Antoni Milian

i Massana
Catedràtic de dret administratiu. UAB
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