BREUS

1. A Catalunya no es sanciona...
2. Folc i l’educació en català
3. L’indret de les quatre columnes

1. A CATALUNYA PER LA LLENGUA NINGÚ SANCIONA NINGÚ
El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras,
ha replicat al candidat del PP, Mariano Rajoy, i ha assegurat en roda de
premsa que "a Catalunya ningú sanciona a ningú per fer servir cap llengua".
"El que pot ser és que algú incompleixi la obligació d'utilitzar per usos
públics la llengua catalana, i en aquest cas sí que pot haver-hi sancions",
ha matisat posteriorment.
El titular de Cultura ha recordat que "a Catalunya tenim 40 llengües d'us
habitual per a 2000 persones". "Com poden comprendre això és un tresor ha raonat Tresserras-, aquest és un regal dels processos migratoris, que
ens dóna grans oportunitats". Finalment, el dirigent ha afirmat que Catalunya és "un dels països més oberts
que hi ha al món".

2. PER LA FOLC L'EDUCACIÓ EN CATALÀ VERTEBRA EL PAÍS I
FOMENTA LA INTEGRACIÓ
El vocal de la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana
(FOLC) i president de Federació Escola Valenciana, Diego Gómez,
ha defensat que el català ha de ser l'element que serveixi per
vertebrar tots els territoris on es parla, 'com un mercat comú'. Així
mateix ha apostat perquè la llengua catalana serveixi com a element
'integrador' per a la població nouvinguda, que representa més d'un
10% del total d'alumnes que estudien en les escoles catalanes.
Gómez també ha defensat la necessitat de la dinamització d'aquest
mercat 'que es troba dividit entre diversos estats i, dins l'estat, en
diverses unitats administratives'. Així, ha apostat perquè tots els
territoris que formen aquest 'mercat' segueixin estratègies de treball
comunes, així també en l'àmbit de l'ensenyament. Es per això que la
FOLC va celebrar el novembre de 2006 la 'Jornada sobre el mercat cultural en Català. El món de
l'ensenyament'.

3. L'INDRET DE LES QUATRE COLUMNES
El que inicialment aparentava una romàntica quimera és ja una realitat que ha
superat l‘equador de les negociacions: la quimera de reconstruir les quatre
columnes -signe de Catalunya- que Josep Puig i Cadafalch va erigir a Montjuïc.
Avançades com estan les negociacions, la finalitat d‘aquest article és en
defensa de la seva ubicació, pel perill que corren de ser despersonalitzades.
Nosaltres opinem, com ho ha fet recentment amb clara contundència Lluís
Permanyer –tan bon coneixedor de l’historia de la ciutat de Barcelona com
sagaç entenedor d‘art que les columnes ha de “tornar” al seu lloc d‘origen, el
lloc per on van ser originàriament dissenyades. Lloc escollit pel seu autor com
a símbol nacional. S‘ha de respectar el propòsit de l‘artista, tan per sentiment i
respecte com valorant els seus coneixements, prou savis, de gran urbanista (la
planificació moderna de Montjuïc és obra seva).
Però més encara, perquè en el sensitiu món de l‘art hi ha elements públics inamovibles que l‘artista va
dissenyar per a un lloc o un espai concret, per a un contorn determinat o per a un paisatge envoltant, que
canviats de lloc, perden tota l‘essència i cauen el la banalitat: qui pogués veure ara, enter, el claustre de
Sant Miquel de Cuixà, el fragment del qual es troba en mig dels gratacels de Nova York, o aquests
mateixos gratacels, quin efecte farien desplaçats al peu de Canigó!

