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Quina cultura ha
estat abandonada?

eia l’altre dia un d’aquests tertulians unionistes
tan de moda darrerament en algunes emissores
catalanes, que el gruix dels manifestants del 12-O
a la plaça Catalunya de Barcelona era, sobretot,
gent que els últims anys “s’ha sentit abandonada
pel govern català”. No va entrar més en detalls,
però no cal ser gaire llest per entendre que
aquests ciutadans se senten abandonats perquè el
govern català prioritza polítiques que afavoreixen
la protecció de la llengua i la cultura catalanes i
que, naturalment, això fa que sentin que no te-
nen cura d’ells.

La política de protecció del govern la bategen
d’altres maneres, és clar. N’hi diuen “exaltació i
adoctrinament nacionalista”, però s’obliden de
dues coses bàsiques. La primera, que és l’acció de
govern que la majoria de catalans volen i així ho

han expressat a les urnes de
manera repetida les últimes
eleccions. La segona és més
bàsica: el govern està refent
encara, i hi ha molt per fer
en aquest àmbit, tot allò
que no ens han deixat tirar
endavant com a país du-
rant tres-cents anys. Per
comprovar la tasca ingent
que tenim al davant només
cal aturar-se a analitzar un
moment quin és el nivell
d’ús del català en àmbits
com la justícia o l’etiquetat-
ge. Un nivell ben baix que
no acceptaria cap ciutadà
de qualsevol país normal de
la Unió Europea. Ni els ma-
teixos espanyols, és clar.
Hi ha, finalment, altres fac-
tors que no tenen en comp-

te aquests ciutadans abandonats. Com, per exem-
ple, que, durant anys, i segles, sí que hi ha hagut
governs que s’han preocupat, i molt, per la cultu-
ra i la llengua espanyoles, sense oblidar-se, men-
trestant, d’anar enfonsant i menyspreant la cata-
lana. Una acció de govern d’anys que, a hores
d’ara, encara provoca que, per exemple, els mit-
jans de comunicació en català siguin minoritaris
o que l’ús i promoció de la nostra llengua estigui
molt lluny del que seria desitjable.

Francament, una cosa és reclamar que Catalu-
nya continuï a Espanya i l’altra és fer demagògia
barata sobre la presumpta marginació d’uns ciu-
tadans i la seva llengua quan, amb dades objecti-
ves a la mà, tothom sap quina ciutadania i quina
llengua han estat marginades en aquest país.
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Amb dades a la
mà tothom sap
quines han estat,
durant anys, la
cultura i la
llengua
abandonades a
Catalunya

Un home a la
manifestació del
dissabte dia 12 a la
plaça Catalunya
de Barcelona. /
ORIOL DURAN
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Marine Le Pen Presidenta del Front National

● Marine Le Pen, la combativa líder de l’ultradretà Front National (FN) fran-
cès, no podia haver començat la setmana amb més bon peu. La seva for-
mació ha fet una exhibició de força en derrotar els partits tradicionals en
una votació local a la Provença demostrant, així, que podria materialitzar

les projeccions dels sondejos i convertir-se en la llista
més votada a França en les eleccions europees de
maig. Els frontistes avisen que han vingut per quedar-se
i els seus adversaris admeten ja l’existència d’un tripar-
tidisme a França.
L’FN s’està engreixant amb els vots de la por i el des-
contentament que genera la crisi econòmica. El seu és
un discurs populista que apunta contra el sistema, con-
tra Europa i contra la immigració. Un programa massa

simplista per arribar al poder, però la debilitat del govern socialista del
president Hollande i la falta d’un projecte alternatiu per part de la dreta
moderada, tot plegat en un context de desencant dels ciutadans amb la
Unió Europea, li estan aplanant el camí cap a Estrasburg.
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Sílvia Alcántara Autora de la novel·la ‘Olor de colònia’

● L’escriptora Sílvia Alcántara (Puig-reig, 1944), és un cas d’èxit tardà, ja
que quan Edicions del 1984 li va publicar la novel·la Olor de colònia, ja vo-
rejava els 65 anys. Precisament, en aquesta obra que ara ha emès TV3
en dos capítols (i que es pot adquirir en format DVD amb El Punt Avui),

l’autora explica les seves experiències en una colònia
tèxtil del Llobregat, i com les famílies dels treballadors
d’aquella època naixien, vivien, es reproduïen i morien
entre les parets de la colònia, ja que allà hi havia l’es-
cola, l’església, la botiga i l’habitatge per viure-hi. Però
també les relacions socials enverinades, el despotisme
i les diferències de classe. Abans d’aconseguir publicar
aquest magnífic relat de la Catalunya industrial de bona
part del segle XX, Sílvia Alcántara va haver d’espavilar-

se per poder marxar de la Colònia Vidal, quan tenia vint anys, i treballar
d’administrativa, mentre s’anava formant i aprofundint en el coneixement
de la llengua. Després d’Olor de colònia, destacada per la seva maduresa
i qualitat literària, ha publicat La casa cantonera.
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Alice Munro Premi Nobel de Literatura 2013

● Cop de timó a l’Acadèmia Sueca que, després del controvertit escriptor
xinès Mo Yan l’any passat, enguany ha decidit atorgar el Premi Nobel de
Literatura a una autora ben popular com és la canadenca Alice Munro. És
un guardó que premia la qualitat d’una obra que es declina bàsicament

en relats i que li ha valgut el qualificatiu de “mestra del
conte contemporani”. Res de metafísica ni elucubra-
cions pretensioses, la seva literatura està poblada de
personatges senzills, del dia a dia, de situacions nor-
mals i corrents que, tanmateix, amaguen la complexitat
de la vida mateixa. Amb un gran domini de la prosa,
Munro ha esdevingut una retratista de la condició hu-
mana, uns paisatges que van més enllà del seu Cana-
dà natal per assolir una veritat universal. Estimada vida

(el seu darrer llibre), Massa felicitat, i Odi, amistat, festeig, amor, matrimoni
són alguns dels seus títols publicats en català per Club Editor, dirigit per
Maria Bohigas, que també veu premiada indirectament la seva excel·lent
feina d’editora.
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