societat • diada per la llengua

Els greuges
de l’Obra Cultural
El president de l’Obra Cultural Balear explica el sentit
de la passada Diada per la Llengua i com veu l’actitud
governamental envers la normalització lingüística.
Reportatge de Miquel Payeras
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L’

Obra Cultural Balear (OCB)
va festejar el català el passat
14 de maig a la plaça Major de
Palma durant la Diada per la
Llengua d’enguany. “Després de quatre
anys de persecució és hora de festejar la
nostra llengua”, explicà en el seu discurs
el president de l’entitat, Jaume Mateu.
Per això l’eslògan de la trobada, “festegem-la”, i el sentit de la convocatòria:
“un dia de festa per sortir i gaudir de la
nostra llengua després de quatre anys de
bel·ligerància contínua envers els nostres drets lingüístics”.
Com és habitual a cada Diada, Mateu
aprofità el discurs per reivindicar més
implicació de les institucions a favor del
català. Demanà “més coratge i valentia”
a totes les administracions en general i al
Govern balear en particular a l’hora de
plantejar i executar projectes que normalitzin “l’ús social de la nostra llengua a
tots els àmbits”. Recordà que enguany “es
compleixen els trenta anys de l’aprovació
de la Llei de Normalització Lingüística”,
tota la potencialitat de la qual “encara no
s’ha aprofitat” perquè les institucions no
han fet “el que calia fer” al llarg de les tres
dècades transcorregudes.
El president de l’OCB instà els milers
d’assistents a la Diada que festegessin
“aquesta llengua nostra tant de temps
arraconada, silenciada i maltractada,
que continua expressant-se plena de
força i llum, i revoltant-se contra totes
les adversitats. Hem de celebrar que
continuem parlant la llengua del Mestre
Ramon, de qui enguany commemoram
el set-centè aniversari de la seva mort.
I hem de festejar, també, els trenta anys
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Jaume Mateu, president de l’Obra Cultural Balear el 14
de maig a la plaça Major de Palma.

de la Llei de Normalització Lingüística, un marc legal que dotava de seguretat jurídica el català després de segles
de condemna i indignitat, i que no hem
aconseguit desplegar-la enterament com
es mereix i ens mereixem. Per això, de la
festa en naixerà la decisió de voler anar
més lluny, de voler més català arreu i,
sobretot, en els llocs on encara ara és residual, testimonial o foragitat”.
En acabar la intervenció del president
de l’entitat cultural, els milers d’assistents elevaren els cors fets amb cartró
i amb la quadribarrada pintada, que

l’organització havia repartit prèviament,
de manera que formaren un immens
mosaic. “El cor vol ser el símbol de l’estima que sentim per la nostra llengua i
la nostra cultura, la catalana. Una estima
que ens porta a ser vigilants actius quant
al coneixement, ús, difusió i prestigi de
la llengua pròpia”, explicava Mateu.

El clam
“Més que de greuges crec que és millor
parlar, en aquests moments, del clam
que demana al Govern passes més ràpides, contundents i efectives favorables
al català a tots els àmbits socials”, explica
el president de l’Obra Cultural Balear
(OCB), Jaume Mateu, en conversa amb
aquest setmanari. Rebutja, així, la consideració que li feia el periodista sobre el
fet que la Diada pareixia la culminació
de les opinions expressades per l’entitat
durant els quasi onze mesos transcorreguts des que l’actual Govern prengué
possessió. En el sentit que semblava la
presentació dels greuges recollits per
l’OCB, amb relació a la normalització
lingüística, davant de l’executiu. Mateu
no ho veu així. Accepta que hi ha una
“preocupant manca de decisió” governamental, però mesura molt el que opina,
va molt alerta de no dir una paraula que
es pugui entendre com un enfrontament
amb l’executiu.
El cap de l’OCB és conscient que “no
estam com amb José Ramón Bauzà,
s’han fet coses, no ho negam, i coses
importants com retornar la condició de
requisit al català per accedir a la funció
pública o el retorn dels canals de la TV
de Catalunya que Bauzà ens furtà... no
ho posam en dubte, es fan coses”. Però,
això sí, “les fan massa lentament”. I, sobretot, “notam a faltar molta més decisió
i valentia per anar més enllà del simple
tornar on estàvem”. Aquest és el bessó,
explica el president de l’entitat catalanista. “A vegades ens fa l’efecte que ells [els
membres del Govern] pensen que basta
amb reconstruir el que va destruir Bauzà
i quedar allà on estàvem just abans de la
passada legislatura, i no es tracta d’això
sinó d’avançar”.
Fins i tot, assegura, ni tan sols “estam
on estàvem” perquè “l’anterior Govern
[es refereix al progressista anterior, el
del segon pacte de progrés que va presidir Francesc Antich entre 2007 i 2011]
aprovà, seguint la Llei de Normalització
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“El cor vol ser el símbol de l’estima que sentim per la nostra llengua i la nostra cultura, la catalana”, explicava Jaume Mateu.

sió de l’ús social de la llengua”, però ara,
assevera, “ni això tenim”. A parer seu,
“no hi hauria cap dificultat per tornar a
aquell punt i, tot seguit, avançar”, però
en canvi no es fa.
I que diu el Govern, respecte a això?
“Ens diuen que tenguem paciència,

que esperem”, que “tot és molt complicat”. Malgrat que Mateu no vol parlar de
greuges, fa l’aspecte d’agreujat quan assegura que “sentim parlar de recuperar
per a la ciutadania els drets econòmics,
socials, assistencials... però i els drets
lingüístics, és que no fan comptes de

recuperar-los?”, es demana, dolgut. A
pesar que tampoc vol llançar amenaces
ni ultimàtums a l’executiu, no pot evitar advertir que “si no veim canvis [en
la política lingüística] aviat, serà l’hora
de plantejar-nos accions més contundents”. •

