MANIFEST SANT JORDI A PALAFRUGELL 2011
Aquest Sant Jordi 2011, amb el seu habitual manifest en favor de l’ús de la llengua
pròpia, Palafrugell se suma a les declaracions de suport a l’escola catalana i a la
immersió lingüística, com ja han fet l’Institut d’Estudis Catalans, la universitat catalana,
Òmnium Cultural i moltes altres institucions i entitats cíviques d’arreu. Clam que respon
al qüestionament que el Tribunal Suprem espanyol ha plantejat a la llengua catalana com
a llengua vehicular de l’àmbit educatiu de Catalunya.
Durant 30 anys, el model lingüístic a l’escola catalana ha permès que nens i nenes,
sense cap distinció d’origen, assolissin, en acabar l’escolarització obligatòria, un bon
nivell de català i de castellà. Per tant, estem parlant d’un model, també, de cohesió social
i d’igualtat d’oportunitats; d’un model inclusiu i responsable que ha comptat sempre amb
el consens de la comunitat educativa: pares, mares i mestres.
L’atac del Suprem s’afegeix a d’altres, com van ser el tancament de les emissores de
ràdio catalanes a Perpinyà, la tardor de 2010, i el tancament del senyal de TV3 al País
Valencià, el febrer d’enguany. Tots aquests cops són reflex d’una virulència contra la
nostra llengua més greu, fins i tot, que la mostrada les darreres dècades. De part de
l’Estat espanyol, aquests atacs polítics en tota regla s’aixopluguen sota el paraigua de les
lleis i els tribunals espanyols.
Com a resposta, el nostre compromís cap a la nostra llengua pròpia: compromís
institucional, compromís ciutadà, compromís empresarial, compromís individual. Som,
doncs, nosaltres, com a poble -administracions públiques, entitats cíviques, empreses i
comerços, escoles i instituts, jutjats i clubs esportius i cada català i catalana- els que hem
de vetllar pel nostre patrimoni.
Paradoxalment, el respecte al patrimoni natural i cultural de la humanitat està recollit en
l’àmbit internacional per la Unesco. I un munt de belleses arquitectòniques, de parcs
naturals i de festes tradicionals compten amb un reconeixement mundial que explicita
que cal protegir-los i preservar-los per a les generacions futures. Igual que cal preservar
ecosistemes i fonts d’energia.
El no-respecte, l’atac constant i la voluntat de minoritzar la llengua catalana indica com
alguns sectors polítics de la societat espanyola, pel que fa a la llengua catalana, actuen
absolutament d’esquena a qualsevol llei de protecció del patrimoni universal, i sempre
posen al davant el poder central i homogeneïtzador, el poder en majúscules.
No ens queda cap altre camí que comprometre’ns, vetllar i lluitar pel nostre patrimoni
més preuat, el que brolla des de l’ànima i el pensament: la nostra llengua. Des de
Palafrugell, també; com des de tot arreu.

