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“...el que no fem nosaltres per la llengua, no ho farà ningú”

PORTADA
El nostre Grup de Debat (GdD), cada vegada registra més activitat.
Només ens dol que no el coneguin un major nombre dels membres de
Català Sempre ja que, dels 5.500 adherits, tot i que van augmentant,
només estan registrats al GdD uns 2.500 aproximadament. I és llàstima
perquè aquest fòrum recull treballs de molta qualitat tant sobre la llengua
com, en general sobre el país. Recordem una vegada més que, per entrar
al GdD cal anar a http://groups.google.com/group/catala-sempre.

“Quo vadis,Catalonia”. Hauríem de ser un poble preocupat només per la
millora de les condicions de vida del present i pels projectes i previsió del
nostre futur. No és així. I no ho és perquè necessitem ocupar-nos,
permanentment de dues qüestions cabdals: la nostra identitat com a poble i
la nostra llengua. Mireu si no quina quantitat d’enquestes, estudis, articles i
treballs de tota mena apareixen - amb inusitada freqüència -, tractant i
reflexionant sobre aquests conceptes. Això és així perquè d’una part encara
seguim interpellant-nos sobre qui som i on volem anar i d’altra part perquè
Catalunya i la nostra llengua són qüestionats de manera permanent (per
dir-ho suaument).

És per això que ara, toca reaccionar. Cadascú des del seu lloc i segons
les seves capacitats. Cap acció és menyspreable o sobrera. Nosaltres
seguirem fidels al compromís d’ocupar-nos prioritàriament de la llengua i
del nostre capteniment a l’hora de mantenir-la. A les Lletres quinzenals ja
veieu que incorporem sempre articles o treballs que giren al voltant del
català i de la nostra cultura. Però allà on trobem les aportacions més
importants, tal com dèiem al principi, és precisament al GdD, on els
membres que hi participen aporten informació, reflexions i experiències
valuoses.

A tall d’exemple podríem referir-nos a tres temes que darrerament han
generat una viva controvèrsia: “Emigreu” (57 missatges, 16 autors),
“Reflexió al voltant dels nouvinguts” (24 missatges, 14 autors), “I ara els
espanyols” (53 missatges, 17 autors). Llegint aquests missatges veiem
com, de manera insistent, apareix l’interès per esbrinar quines són les
causes i on rau la responsabilitat perquè, en els darrers trenta anys, l’ús
oral de la llengua (qüestió primordial), ha empitjorat. Aquesta percepció es
fa més palpable en el mon dels joves que són, precisament, els qui han de
decidir el futur de la nostra llengua.

Podríem fer una distinció entre la responsabilitat personal i la
responsabilitat de les institucions culturals, econòmiques i polítiques, és a
dir, allà on rau el poder. La primera responsabilitat, la que només depèn de
la nostra voluntat, nosaltres la concretem en la ferma voluntat i el
compromís de parlar català sempre. Pertoca a cadascú de nosaltres
exclusivament i si es generalitzés aquest hàbit, disposaríem d’una força
imparable. Per això us demanem que ens ajudeu a fer arribar la nostra
crida al màxim nombre possible de persones.

Com que lliga amb tot el que estem dient, ens permetem transcriure el
missatge enviat per Maria V.V. el 3 de juliol al tema del GdD “Reflexió al
voltant dels nouvinguts”:
“Sí que la tasca més necessària és practicar el català sempre. Però en som
massa pocs; compareu-ho, només, amb la situació del carrer fa quaranta
anys. Necessitem que els polítics també facin campanya, i no amb
dentadures postisses sinó donant prestigi a l'ús de la llengua. I necessitem,
encara més, que ens donin suport mitjans de comunicació de masses.
Tenim TV3 (també Canal 33, 300, 3/24) i Catalunya Ràdio; cal collaborar
amb les plataformes que van contra els actuals dirigents de la Corporació,
dirigents que fan fora gent com Antoni Bassas. A veure si es recatalanitzen
les emissions. I hauríem de fomentar la lectura de premsa en català: fixemnos en com va augmentar el nombre de persones apuntades a "Català
Sempre" a partir d'una breu informació que Isabel Clara Simó va donar a
l'Avui.” Maria V.V.
Gràcies Maria i ànim a totes i a tots. Ens en sortirem.

“Què faig jo si...! De les moltes campanyes i publicacions que cal agrair a
la Plataforma per la Llengua, destaca el fascicle “Que faig jo si....”
Suggeriments útils per afrontar situacions quotidianes”. Degudament
autoritzats, ja el vàrem reproduir fraccionant-lo en 13 capítols. El primer
(2 de maig 2007) va arribar a 250 persones, ara en som 5.500 i com que la
gran majoria dels adherits no l’han rebut, ens proposem publicar-lo de nou
en aquesta i successives Lletres.
Trobareu, com sempre, els apartats, Llibres, Llengua catalana, Entrevista,
i Divers.
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Ben segur que en cada mot que diem, en català o canviant de llengua, ens
hi juguem l’existència del català. Shaudin, Canadà. (Grup de Debat 18 de maig 2008)
Cordialment

Català Sempre

