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CULTURES

L'ús social del català s’ha redu-
ït el 2014 respecte a l’any anterior
i ha augmentat la pressió jurídica
sobre ell, segons l’Informe sobre la
situació del català elaborat per
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
Òmnium Cultural i Plataforma
per la Llengua, que es va presen-
tar ahir a Barcelona. I els «dos
processos estan sense cap dubte
relacionats», segons el director de
la Xarxa Cruscat de l’IEC, Miquel
Àngel Pradilla. El retrocés de l'ús
com a llengua habitual a Catalunya
es xifra en el 0,5% l’últim any, un
descens més sostingut després
d’haver-se situat en el 4,3% entre
el 2003 i el 2008.

«El pes de la llengua catalana en
el sistema educatiu pot tenir una
influència molt important en l’ús
que es faci del català», emfasitza-
va Pradilla. I l’exemple per a l'IEC
que existeix una persecució de la
llengua per part del govern central
es troba en «les sentències i reso-
lucions desfavorables a la llengua
catalana». Per a Pradilla, «hem de
poder gestionar el nostre ecosis-
tema educatiu» en contraposició
a les mesures previstes per la
LOMCE, promulgada per l’exmi-
nistre d’Educació José Ignacio
Wert, que tenia com a objectiu la
«minorització del català».

Amb aquesta «hostilitat jurídica
sense precedents», la conseqüèn-
cia és que «s’ha debilitat el pes del
català» a Balears i València, men-
tre que a Catalunya «obre les por-

tes a una afectació sistèmica», ha
valorat Pradilla.  Però la solució no
és només legislativa, sinó que
«precisa d’una actitud social acti-
va», ja que, per exemple, «alguns
professors ofereixen classes en
castellà contravenint la legislació
vigent», denunciava el director de
la Xarxa Cruscat.

Pel que fa a les dades estadísti-
ques, l'informe recull que més de
la meitat dels nascuts en llocs de
parla catalana (el 55,1%) té el cas-
tellà com a «primera llengua», fet

que deixa el català com a llengua
mare del 31% de la població. El
10,6% dels residents a Catalunya,
Balears o Comunitat Valenciana va
aprendre primer una altra llengua.

Des de Cruscat celebren que els
percentatges pateixen variacions
quan la pregunta és «amb quina
llengua s’identifica», ja que el per-
centatge augmenta per al català
(36,4%) en detriment del castellà
(47,5%).  El català «no perd terre-
ny entre els parlants nadius»,
apunta l’estudi, però té dificultats
per atraure’n entre els del «col·lec-
tiu nouvingut» i s'allunya de l’ob-
jectiu de «fer del català la llengua
de cohesió grupal». «El que resul-
ta preocupant és la pèrdua d'e-
fectius de llengua inicial catalana
que s’observa des del 2003». Quant
a l'evolució dels coneixements del
català, l’IEC la valora «positiva-
ment» ja que, en xifres absolutes ha
augmentat, cosa que també es
deu a l'augment de població, ad-
met el director de la Xarxa Cruscat.

La presidenta d’Òmnium Cul-
tural, Muriel Casals, definia l’«ús
social de la llengua» com el repte
al qual toca enfrontar-se: «tenim
molta immigració perquè som
una societat atractiva. El repte és
que la llengua ho sigui també». 

Des de Plataforma per la Llen-
gua, Mireia Plana assenyalava que
les línies són ara «defensar el mo-
del d’escola catalana», «recordar
quins són els drets dels catalano-
parlants» i «integrar els no catala-
noparlants de manera lúdica».
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Cau l’ús social del català
i augmenta la pressió
jurídica contra la llengua 
L’informe subratlla la dificultat per atraure els nouvinguts Les entitats

denuncien professorat que fa classes en castellà contravenint la legalitat


LLIBRERIA PAPERS

La llibreria Papers de Manresa, situada a la carretera de Santpedor, 15, va
cloure la programació cultural fins al setembre amb un concert de Raul
Benéitez. Una hora i quart de recital (que s’hagués pogut allargar sinó
hagués estat per la calor) on el músic bagenc va repassar l'àlbum El dia del
mag, va interpretar temes inèdits i del nou treball Quatre llunes i una arcada. 



Benéitez clou la temporada de la llibreria Papers

Breus

La Generalitat ha atorgat el dis-
tintiu de garantia de qualitat am-
biental al Museu de la Tècnica de
Manresa, i es converteix així en el
primer museu del Bages que l’ob-
té. Per aconseguir el distintiu l’e-
quipament cultural ha treballat
al llarg d’un any per complir una
sèrie de criteris sobre estalvi i efi-
ciència energètica, estalvi d’aigua,
gestió de residus, compres, mobi-
litat, ús eficient dels espais, quali-
ficacions ambientals, sorolls i vi-
bracions i formació ambiental en
tot el seu personal.
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La Generalitat distingeix
el Museu de la Tècnica

QUALITAT AMBIENTAL

La pel·lícula Minions s’ha situat
en el primer lloc de la taquilla en
el cap de setmana de la seva es-
trena, amb una recaptació d’uns
5,5 milions d’euros i més de
850.000 espectadors. Es tracta de
la millor estrena d’una pel·lícula
d’animació en els darrers sis anys
a l’estat espanyol. La recaptació per
cinema i per pantalla és de 13.861
euros i 7.336 euros respectiva-
ment, segons va informar ahir la
distribuïdora Universal. Minions,
que ha desplaçat al segon lloc del
rànquing el film Jurassic World,ha
aconseguit el número 1 en els
quinze països on s’ha estrenat. El
proper cap de setmana arribarà als
Estats Units.
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«Minions» és la millor
estrena d’animació
a l’estat en sis anys

CINEMA

L’arribada a les llibreries, el dia
15, de la seqüela inèdita de Matar
un rossinyol, titulada Ve y pon un
centinela, ha aixecat una expecta-
ció poc freqüent en la literatura per
a adults i fins i tot una certa polè-
mica sobre la data del descobri-
ment d’un manuscrit que té més
de seixanta anys. La novel·la l’edi-
tarà en castellà HarperCollins i
arribarà al mercat vint-i-quatre
hores després que als Estats Units.
La novela desapareguda és la pri-
mera que va escriure Lee però
que l’editor va recomanar situar-
la vint anys abans. El resultat va ser
Matar un rossinyol, que ha venut
més de 40 milions d’exemplars
arreu del món des del 1960. 
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Expectació per la
novel·la inèdita
de Harper Lee

LLETRES

percentatge de retrocés de l’ús del
català com a llengua habitual a Cata-
lunya en l’últim any, un descens més
sostingut després d’haver-se situat
en el 4,3 % entre el 2003 i el 2008

dels nascuts en llocs de parla
catalana tenen el castellà com a
primera llengua; el català és la
llengua mare del 31 % de la població
i el 10,6 % tenen una altra llengua

d’identifica amb la llengua catala-
na. Un percentatge que augmenta
en detriment del castellà (47,5 %)

36, 4 %

55,1 %

0,5 %
LES XIFRES

El Festival de teatre de petit for-
mat Apell de Manresa inicia aquest
divendres la segona edició amb la
incorporació d’un espai nou, el
pati de la palmera de l’Agrupament
Escolta Cardenal Lluch, i la inclu-
sió en el programa d’espectacles
per al públic infantil. El certamen
oferirà set propostes escèniques
fins el 19 de juliol, amb el carrer del
Balç com a epicentre.

El muntatge inaugural tindrà
lloc aquest divendres amb el títol
Oblid’Art, un espectacle itinerant
amb dues parts. La primera co-
mençarà al Casino (19 h) i la se-
gona anirà del número 11 del car-
rer Sant Miquel fins al Balç. La peça
tracta de la memòria de la històrica
de la ciutat.

L’esmentat pati de la Palmera
acollirà dos espectacles infantils al

llarg del cap de setmana. Dissab-
te (20 h) serà el torn de Mitja i Mit-
joneta; i diumenge (20 h), d’En-
contats de conèixer, amb la com-
panyia deParranda.

La segona tongada de produc-
cions anirà del divendres 17 al di-
umenge 19. Obrirà la sèrie el Mo-
nòleg del perdó, en què dos actors
combinen contes d’Andersen amb
històries de l’oest americà. La cita
és per al divendres (21 h), al Balç.

El dissabte 18 es faran dos actes.
A les 20 h, a la Palmera, Contes de
la companyia Sgrattaper a nens i
nenes. Una hora més tard, al car-
rer del Balç, el monòleg Edmundo
i Elvira i cuidao! El perro, sobre la
relació entre els gossos i les per-
sones. L’endemà diumenge (20
h), Dani Mares i Miguel Espejo in-
terpretaran sengles monòlegs dins
el xou Soy un señor soy un truhán.

Les entrades valen 8 euros i es
poden adquirir al teatre Kursaal.
Cada funció té un aforament d’en-
tre 30 i 50 espectadors. L’organit-
zació és de l’entitat Entorn Pro-
duccions, en col·laboració amb
JG Esdeveniments.
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El certamen es farà del
10 al 19 de juliol, incorpora
el pati de l’AE Cardenal Lluch
i inclourà obres infantils



El festival Apell portarà
a Manresa set propostes
escèniques de petit format

Imatge de l’espectacle de clausura de l’Apell de l’any passat
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