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Si Catalunya fos un estat...

❚  Joan Puig

OPINIÓ EL CELOBERT

E ls vents no bufen gaire favora
bles per al català. Ara descobrim
que estem ensenyant als immi-

grants una llengua que després resulta
que no l’han de fer servir. El departament
d’Educació està fent un esforç extra
perquè funcionin les aules d’acollida en
aquells centres docents que tenen un
nombre important d’immigrants, que,
ara per ara, són la majoria. El tractament
que s’intenta aplicar als alumnes acabats
d’incorporar a la nostra terra i a la nostra
realitat és d’immersió lingüística en
català, per tal que aprenguin ben aviat la
nostra llengua. Se’ls ensenya el català com
a via de comunicació entre la gent del
país i perquè puguin desenvolupar-se en
un futur com a ciutadans catalans de ple
dret i amb tota normalitat. Tanmateix,
resulta que després, un cop són fora de
l’aula, descobreixen que els paràmetres
són diferents, perquè, si van a una botiga,
si parlen amb els amics que tenen al cen-
tre  o si fan una pregunta pel carrer, la
majoria de la gent els contesta en castellà.
Fins i tot alguns dels professors d’altres
assignatures els fan la classe en castellà
o els parlen en castellà! Quina contra-
dicció, veritat? O sigui, que la realitat que
se’ls explica i per la qual se’ls prepara a
l’aula d’acollida, esdevé pura ficció,
perquè de cop es transforma en una altra.

Quants són els catalanoparlants que,
en topar amb una persona nou vinguda,
canvien la llengua i es posen a parlar en
castellà? A tocar a tocar. Així no anirem
enlloc. Així no superarem el trauma de
mesells que arrosseguem talment fos un
pecat original. Si no superem la submissió
a una altra llengua, ja podem cantar les
absoltes a la nostra. Una llengua
mil·lenària que ha aguantat fins al segle
XXI, però que ara està amenaçada per

una malaltia greu. Les lleis, allò que no
teníem amb el franquisme, ens emparen
més o menys, però la realitat és una altra.
I la realitat, obstinada, ens indica que cada
cop els alumnes saben escriure i llegir més
el català, però que cada dia el fan anar
menys entre ells una vegada són fora de
les aules. D’aquesta manera el català pot
convertir-se d’aquí a una o dues genera-
cions en una llengua testimonial, residual
i que hom podrà continuar ensenyant i
aprenent (o no), però que no es parlarà
ni a casa ni al carrer. D’això em sembla
que se’n diu una llengua morta, no?

mesells a què abans hem al·ludit, quan
parlen o juguen en grup són majori-
tàriament els catalanoparlants els que
canvien de llengua.

Hem d’estar tristos, per la constatació
d’uns fets palpables? Ens hem de resig-
nar amb estoïcitat exemplar? O hem
d’estripar-nos les vestidures per tot
plegat? No ho sé. És clar que esdevindrà
els que la majoria dels catalans vulguem,
però em temo que la majoria cada cop
estigui més del costat de la comoditat i
de la indiferència respecte aquest tema:
és igual el que parlem si ja ens entenem...

En tot cas constatem que a poc a poc
es va complint el vaticini d’aquell estudi
que, fa vint-i-cinc anys, feren un grup de
professors de llengua a Els Marges
anunciant el futur declivi del català, en
considerar que no posseïm un estat propi
que l’empari. Llavors, hom els titllà de
pessimistes, davant l’eufòria del moment
en què es feien avenços importants.
Tanmateix, potser ara ens adonem que
la seva anàlisi no anava gens desenca-
minada. Al capdavall, igual com ha passat
amb el no-reconeixement internacional
de la nostra selecció de patinatge, haurem
d’acceptar que, com va afirmar el con-
seller Carretero, si Catalunya fos un estat,
això no ens passaria. ■

Si no superem la
submissió a una altra

llengua, ja podem
cantar les absoltes

a la nostra.

És clar que tampoc no cal que fem
escarafalls de coses que per a molts són
trivials. Al cap i a la fi, totes les llengües
evolucionen i tenen data de caducitat.
Això, si més no, és el que ens demostra
la història. Els experts ja fa temps que
han anunciat que un 90 % de les llengües
d’arreu del món (en total unes 5.000)
estan amenaçades d’extinció. I quines
són, aquestes? Doncs no cal dir que són
les que menys parlants tenen, per una
banda, i les que més influències externes
reben, per una altra. Les absoltes del
català, doncs, sembla que no són imme-
diates, però s’ha de reconèixer que el corc
continua perforant i podem assegurar
que no només a la gran ciutat, sinó fins i
tot als pobles incontaminats, com el
nostre, el català cada dia perd terreny en
l’ús quotidià. Cada cop hi ha en els nostres
centres més alumnes (ens referim als
nascuts aquí) que tenen el castellà com a
llengua habitual i, per aquella qualitat de
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Entre panellets i torrons

❚  A. Ponsa

L’ACUDIT D’EN CREUS

S'atansa Nadal. Felicitació inesperada: LOTERIA!!!

OPINIÓ GENT, FETS, COSES...

L es acaballes de l'any podríem dir
que no acostumen a ser gaire bones
pel que fa a la integritat de la but-

xaca i, qui sap, si també pel funcionament
del nostre estómac i de tots els òrgans
que tenen la missió de tenir cura que el
cos rutlli en òptimes condicions de salu-
britat, ja que se'ls posa a prova de bomba
sense contemplacions fent-los treballar
més del que realment els pertoca afartant-
nos i xerricant pels descosits.

És clar, diu la gent. Bé ho hem de cele-
brar. Només faltaria. I no ens molestem
mai en preguntar-nos per quins set sous
ho hem de celebrar engolint com a
desesperats, sovint sense solta ni volta i
preocupant-nos ben poc les conseqüències
negatives que se'n poden derivar.
L'extrema sensibilitat de la gola ens traeix
descaradament, tot i que quan l'avidesa
l'ha superada acaba en una simple futilesa.

opina així, i, naturalment, totes les
opinions són dignes de respectar.

Avui, per exemple, ens costaria con-
cebre un Nadal sense torrons perquè, ja
els més grans l'han viscut sempre així. En
canvi, el gall i l'escudella que podia tallar-
se amb ganivet han desaparegut de la car-
ta de Festes com per art de màgia,
desplaçats per un extens i excel·lent ventall
de menús que, tot sigui dit, no els envegen
res, però el fet és més que evident: ens
hem venut unes tradicions a canvi
d'adquirir uns altres àpats més plaents als
nostres paladars. Sembla que no ens
hauríem de vendre tan barat, no?

És cert que es vol fer cagar el tió, o la
tiona (no pas la soca que és la part de
l'arbre on comencen les arrels) arreu en-
cara que no hi hagi foc per escalfar-li el
morro i que aquest sigui tan menut que

encara hauria de portar bolquers i no
tingui prou panxa per encabir tot allò que
ha de deposar. Al seu temps el tió havia
de ser un tronc voluminós i pesant escollit
i guardat tot l'any per aquesta nit.

Bé, com que s'exhaureix l'espai que
disposo per aquest escrit em quedo amb
les ganes d'enumerar altres trets típics de
les Festes, alguns dels quals han estat
impregnats o substituïts per l'estil americà
que s'enganxa més que el vesc, com és
ara la lluminària en edificis, places i carrers
de pobles i ciutats, les llumetes casolanes,
els papes Noels, l'excés de regals que
s'intercanvien com els cromos entre els
escolars i els arbres nadalencs o els sopars
de revetlles que s'han obert pas entre la
societat amb tanta empenta que han
esdevingut els amos de la situació. Amb
el nostre consentiment, és clar. ■

Per Tots Sants els
panellets representen el
preludi d'un llarg ritual
que dura fins a Reis.

Per Tots Sants els panellets representen
el preludi d'un llarg ritual que dura fins a
Reis. Durant aquest període de temps, i
emparant-nos en les tradicions, incons-
cientment augmentades i reestructurades,
celebrem les festes amb disbauxa i desen-
tenent-nos dels desesperats consells del cos
i de la cartera. Tot amb fi de bé, això sí.

És ben cert que vivim en un país
d'habituds molt marcades però, al meu
entendre, també és cert que, amb el
temps, algunes d'aquestes habituds les
hem elevat a la màxima expressió, fins al
punt de semblar que de vegades són fora
de context. Bé, suposo que no tothom
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Hi serem a temps?

❚  Una agramuntina

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Avui en dia, la majoria dels mortals
ens comuniquem, majoritàriament,
mitjançant converses de tu a tu,

converses per mòbil o bé per correus
electrònics donada la importància que ha
arribat a tenir internet en el món de la
comunicació i de la tecnologia. Personal-
ment els e-mails són el meu mitjà preferit
per la rapidesa i comoditat. No acostumo
a cartejar-me amb ningú i tampoc voldria,
i de fet no penso fer-ho, establir una
comunicació escrita mensual amb algun
altre col·laborador de la revista que m’ha
adreçat una carta. Primer, perquè no és
el meu desig respondre a comentaris, que
segons el meu parer només es deuen a la
normal discrepància d’opinió entre dos
ciutadans que suposadament viuen cada
dia la realitat del poble. Segon, perquè
les paraules en defensa de l’actual govern
no m’han convençut de cap de les ma-
neres. Molt personalment, considero que
encara queda més clar que mai, quan fins
i tot els que tenen algun amic en el
govern, es fan les mateixes preguntes que
jo respecte al tema de les inversions de
grans obres. Aquesta no era una preo-
cupació només meva, pel que he pogut

veure. Però també he pogut comprovar
que la defensa incondicional arriba fins
al punt de poder dir que “ara sí que se
sap per on circular i girar a la rotonda de
l’Av. Catalunya”, quan s’han vist obligats
a posar un obstacle per alentir la velocitat
només en el costat de la circulació que
estava i està tant mal fet. La meravella
de la rotonda i la millora en la zona només
cal preguntar-la als propietaris dels
comerços i a alguns veïns, tot i pensant
que hi ha gustos per a tot. S’ha de trobar
bé el que n’està, però el que no, cal
acceptar-ho per molts amics que s’hi
tinguin. Per a mi el tema està acabat, així
de clar i català, però evidentment la meva
opinió no deixarà de sentir-se mentre la
revista m’ho permeti i es pugui expressar
lliurement l’opinió tot i discrepar d’alguns
que se sentin molestos tot i no faltar-los!

Parlant de discrepàncies, segons s’ha
comunicat als usuaris, ja ha arribat el
moment de tancar l’escorxador munici-
pal. Aquest més de desembre finalitza
aquest servei que tanta polèmica va
aixecar en el seu moment. (Ref. 6947)
“Després de fort temporal, sol serenar-
se” i de fet s’ha esperat que es calmessin
els ànims i a tancar s’ha dit! Tant se val si
es van recollir signatures, tant se val si
hi havia o no solució, aquí parlant la gent
no s’entén, perquè decidit estava i decidit
està. Qui mana, mana!...

Ara tot va deixant-se apagar lentament
i problema resolt!

Fascinant fotografia, encantadora por-
tada, original títol... com no podia ésser
d’altra manera l’última publicació que el
diari La Mañana ha fet del nostre
escriptor Guillem Viladot. Apareix entre
nosaltres de manera sorprenent, insos-
pitada, com sempre, enriquint el llegat.
El mes de novembre hem pogut gaudir
d’aquesta publicació i de la Poesia com-
pleta V. Per molts anys!

Benvolguts lectors, quan llegirem
aquesta edició de la nostra revista ja
estarem acabant l’any i apropant-nos a
dies entranyables per gaudir de la família,
dels amics, de cava i torrons. Us desitjo
Bones Festes a tots i que l’any que ve
sigui millor! ■

La meravella de la
rotonda i la millora en

la zona només cal
preguntar-la als
propietaris dels

comerços i a alguns
veïns, tot i pensant que
hi ha gustos per a tot.
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Posem el nostre granet de sorra

❚  Josep Mª Puigarnau

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

C ada vegada que fas quelcom has
d’estar a l’aguait de no posar la

“pota”, ja que algú es pot sentir ofès o
incòmode. Bé, jo penso que el millor se-
ria col·laborar en aquestes activitats i no
posar entrebancs a tot el que s’organitza.
Per fer-ho, no hi hauria d’haver límits
d’edat. D’aquesta manera es podrien
aportar noves idees, procedents de per-
sones diferents a aquelles que normal-
ment se n’encarreguen.

L’article de la passada edició de Sió
titulat “TANCAT I BARRAT PER LA FIRA”,
m’ha fet pensar una mica en totes les
crítiques que sovint es reben. Tot i que
no l’he trobat malament, manca  aquesta
col·laboració que he demanat anterior-
ment. Les crítiques constructives sempre
són bones i, com es diu, “veuen més
quatre ulls que dos”. Encara que aquestes

sempre són millor fer-les sobre el
“terreny de joc”.

Suposo que ningú no s’ha parat a pen-
sar que a l’hora fer una activitat al carrer
es necessita ocupar espais públics. Sí que
és veritat que algunes d’aquestes
activitats no “incomoden” tant com
altres. La  intenció era que tots els  agra-
muntins poguéssim gaudir d’un dia d’at-
letisme, per desgràcia no molt freqüents.
Sembla ser, però, que preferim portar el
cotxe sota el cul en lloc d’ajudar els altres
en la seva promoció.

També voldria aprofitar aquest escrit
per donar la importància que es mereixen
els esdeveniments esportius de la Fira del
Torró que, per sort, no són pocs. Tothom
parla de l’èxit de la Fira, però aquí també
hi participen els que d’alguna manera
organitzen voluntàriament, aquestes jor-
nades esportives. Gent d’arreu de Cata-
lunya i Aragó, fan cap a la nostra Vila i
gràcies a Déu, fins ara, el nom d’Agra-
munt es passeja amb el cap ben alt.

És per això, i sense l’ànim de polemitzar
sobre el tema, senyor lo Tonet, li
demanaria una mica de paciència.
D’aquesta manera, si no vol venir a ajudar-
nos, també col·laborarà en l’èxit de la Fira
del Torró. Per cert, abans que ens fes
aquesta “crítica constructiva”,  ja havíem
pensat canviar part del recorregut de la
cursa pel mateix motiu. A més a més, no
seria tan dura pels atletes ni pels escassos
“espectadors”. Posats a demanar, per què
no animem una mica a aquests corredors
que amb el seu esforç fan possible la cur-
sa? I... qui sap, potser participar en la
propera edició no estaria tan malament.

Cordialment. ■

Resposta a: "I l'opinió del poble, què?"

Aquest veí o veïna de Montclar, sap:
Si es va pressionar el Vicenç? En

coneix el motiu?
Suposem que aquest veí o veïna si ha

viscut a Montclar des que es fan eleccions
democràtiques, sabrà que ningú no s'ha
negat a ésser alcalde una vegada el poble
l'ha escollit i que mai no hi ha hagut un
“duru” de deute.

Coneix, aquest veí o veïna, com estaven

els comptes entre el 31 de desembre de
l'any passat fins al 16 de juliol de 2004?

Ningú de la Junta Administrativa no
s'ha posat amb la família del Vicenç. Si
aquest veí o veïna sap d'algú que hagi
tractat de lladre el Vicenç, que digui nom
i cognoms públicament i sense pseu-
dònims.

Suposem que aquest veí o veïna
trobarà normal el fet que quan dimiteix

el primer d'una llista, sorgida d'unes
eleccions democràtiques, ocupi el seu lloc
el segon d'aquesta. Això ja ha passat al
poble i en molts d'altres.

Invitem aquesta veïna o veí, així com a
qualsevol altra persona del poble, que
pugui tenir algun dubte dels fets que
s'han esmentat, es posi en contacte amb
qualsevol membre de la Junta i se
l'informarà amb total transparència.

Agraïm la publicació d'aquest escrit a
la revista SIÓ.

Montclar, novembre de 2004 ■

❚  La Junta Administrativa de Montclar

...abans que ens fes
aquesta “crítica cons-
tructiva”,  ja havíem

pensat canviar part del
recorregut de la cursa.



sió   31DESEMBRE de 2004

Urbanisme local

❚  Josefina Puig

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Acabo de llegir la revista SIÓ que vaig
rebre fa dos dies i que correspon al

mes de novembre. Quedo francament
sorpresa per totes les coses que es duen
a terme, cosa que no dubto ni un
moment, des de la “Casa Gran”, la casa
de tothom, l'Ajuntament.

es troba en un estat vergonyós i deplo-
rable: un pati que fa de pàrquing,
abandonat totalment; una obra parada
des de fa 8 o 9 mesos, amb un munt de
runa amuntegada al carrer des de fa
temps i més temps. Ha passat la Festa
Major, la Fira del Torró, Tots Sants, ara
ve el Mercat de Nadal,... i la runa és allà,
persistent. Quina pena i quina vergonya!
No serà pas per no haver-ho demanat.
Jo personalment ho he fet tres vegades,
de paraula, però la runa “R” que “R” con-
tinua al mateix lloc.

Veig per la TV que a tots o a molts
pobles es rehabilita el casc antic i penso,
quina sort! Aquí a Agramunt no es fa res
de res, al contrari cada dia està més
deteriorat i més deixat de la mà de Déu.
No tenim vergonya?

Aquest estiu, concretament un
dissabte, estava escombrant el carrer i
va passar un grup de 5 persones, que
van dir que venien de l'espai Guinovart,
tres senyors i dues senyores, d'una edat
aproximada 65/68 anys, i em van pre-
guntar si teníem Ajuntament, els vaig in-
dicar que la Casa de la Vila era al
capdamunt del carrer. Em van mirar i es
van posar a riure, i em van dir que

coneixien sobradament l'ubicació de
l'edifici i que no es referien a l'immoble
sinó a la gent que el regenten. “Nosaltres
venim des de fa una colla d'anys, i cada
vegada trobem el nucli urbà més
deteriorat. És una llàstima! Teniu una
església que és una joia i uns museus que
són l'enveja de molts pobles. És una
llàstima que el seu entorn no l'acom-
panyi”.

Com que no vaig saber què respon-
dre'ls i per no donar-los la raó, els vaig
contestar: “hem de donar temps al
temps, ja que aquest nou ajuntament amb
un any i mig ha fet moltes i moltes co-
ses, però no ha tingut temps material
per arreglar-ho tot”.

Demano i espero que es prenguin les
mesures necessàries.

Moltes gràcies. ■

"Chiringuitos"

❚  Repelós

Malgrat que se'm pugui titllar de
parepunyetes o d'un excessiu sentit

de l'estètica, he de manifestar la meva
incomprensió, la meva repulsa davant el
fet que, a finals de novembre, encara
estiguin muntats els quioscs de venda de

gelats de la plaça Mercadal i del passeig
J. Brufau. Ja que el seu funcionament na-
tural correspon als mesos d'estiu, veure'ls

encara en aquesta època de l'any resulta
–com a mínim– xocant, per no dir-ne
deixadesa.

Confiem que almenys paguin els
corresponents tributs per ocupació de la
via pública, per pal·liar (sols sia eco-
nòmicament) aquesta improcedent falta
de civisme, que millor es podria qualificar
de menfotisme. ■

"Nosaltres venim des
de fa una colla d'anys,
i cada vegada trobem

el nucli urbà més
deteriorat".

...i el casc antic? Què
en farem?, perquè no
hem de negar pas que

està totalment
abandonat.

Hi ha un apartat que parla d'urbanisme
on ens diuen que està a punt d'aprovar-
se el nou pla urbanístic. Ho trobo
fantàstic i els felicito sincerament, però,
i el casc antic? Què en farem?, perquè
no hem de negar pas que està totalment
abandonat.

Visc al carrer de Sant Joan, carrer que

...que hi siguin encara
a finals de novembre
resulta xocant, per no

dir-ne deixadesa.




