| Política | 9

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 2013

MUNICIPAL

L’alcalde de Tordera
torna als jutjats

El viatge per la
llengua de l’Alina
DOCUMENTAL · Una jove alemanya recorre els Països Catalans per comprovar
si es pot viure únicament en català PROJECCIÓ · Finançat gràcies al
micromecenatge, el treball ‘Són bojos, aquests catalans!?’ s’estrena avui a Gràcia
Gemma Busquets

E

BARCELONA

—————————————————————————————————————————————

“Tindràs més fàcil
parlar en alemany en
un judici que en català”,
diu un dels testimonis
—————————————————————————————————————————————

prou de saber només català per viure al país. I és que a Són bojos..., la
figura de l’Alina només usa el català
i no entén el castellà. Va ser una
professora de l’Alina, Carme Junyent, la que li va proposar protagonitzar el documental, una experiència que qualifica de molt positiva i

interessant: “M’agrada molt viatjar;
a més, fer-lo m’ha permès recordar
com em vaig sentir al principi de ser
aquí, aquest estiu ja farà dos anys.”
De les situacions viscudes durant el
rodatge, en destaca dues que l’han
sobtat: “A Andorra el català és la
llengua oficial i el seu ús social és
minso; a la Franja, en canvi, no és
oficial però es parla molt el fragatí
i n’estan molt orgullosos.”
El documental es va gestar fa
vuit mesos, quan va començar la
campanya de micromecenatge, i
ha tingut el suport de la Plataforma per la Llengua i Tallers per la
Llengua, i la col·laboració del Grup
d’Estudi de Llengües Amenaçades
(GELA) i el Centre Universitari de
Sociolingüística i Comunicació de
la Universitat de Barcelona. A més
de la projecció, aquest vespre hi
haurà una taula rodona sobre la
situació del català. ■

quan es van adonar de la
magnitud de les obres es va
actuar “amb celeritat” per
aturar-les. Garcia va ser també denunciat per haver concedir, el 2003, a Barrera el
transport escolar del municipi, malgrat que la competència era del Consell Comarcal
del Maresme. La denúncia va
ser arxivada. ■ REDACCIÓ
—————————————————————————————————
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El PSC no accepta
la dimissió del
batlle de Parets

El PP es vanta de
no distingir entre
ajuts per a entitats

L’alcalde de Parets del Vallès,
Sergi Mingote, ha posat el
càrrec a disposició del PSC
arran de la sentència que l’ha
condemnat a la inhabilitació
d’un mes i mig per malversació de fons públics. El PSC,
però, no li accepta la renúncia i assegura que d’aquesta
manera Mingote, que presentarà recurs, compleix el
codi ètic del partit. ■ ACN

El grup del PP a la Diputació
de Barcelona es va mostrar
ahir exultant per una proposta
que va presentar per aturar
una convocatòria d’ajuts a entitats en què es diferenciava
entre associacions d’arrel catalana i la resta. Les primeres
es repartien 350.000 euros i
les altres 230.000. Arran de la
proposta del PP, no hi ha distinció per “arrel”. ■ REDACCIÓ

L’Alina, a la dreta, en un moment del rodatge a Girona del documental de David
Valls i realitzat per la productora olotina Zeba ■ ZEBA PRODUCCIONS

quant a l’etiquetatge en català passa en realitat, i el mateix quant al cinema, a l’escola, a la justícia...“Tindràs més fàcil parlar en alemany en
un judici que en català”, recull un
dels testimonis que apareixen en el
documental. Durant aquest periple,
l’Alina descobrirà que no n’hi ha

Joan Carles Garcia ■ ARXIU

—————————————————————————————————
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namorament. Per una
persona i un país. Aquest
és el vincle de l’Alina Moser –una jove alemanya
de 22 anys i estudiant de
primer de lingüística a la Universitat de Barcelona– amb Catalunya.
“M’interessa molt la llengua i la cultura d’aquest petit país del sud
d’Europa”, comenta l’Alina en el
tràiler de Són bojos, aquests catalans!?, que es presenta aquest vespre a les set de la tarda al Centre
Cultural La Violeta de Gràcia. Originària de Frankfurt, l’Alina és la protagonista d’aquest documental, a
cavall de l’experiment sociolingüístic, i iniciativa de la productora olotina Zeba, autors, entre d’altres,
de treballs com ara Operació Garzón contra l’independentisme català i La Crida, història d’una resposta emesos al canal 33.
Al mes de febrer i durant dues
setmanes, l’Alina va emprendre un
viatge amb furgoneta per Catalunya, Andorra, la Franja i la Catalunya del Nord, per comprovar sobre
el terreny quina és la situació real
del català. Un viatge per la llengua i
que recorda el que fa tretze anys va
dur l’escriptor anglès Matthew Tree
a recórrer el país; una experiència
que va relatar en el llibre CAT; un
anglès viatja per Catalunya per
veure si existeix (Columna Edicions). Precisament Tree és un
dels participants en el documental
que, amb el seu testimoni, contribueix a aprofundir en certs aspectes de la llengua i del país.
En format de roadmovie i amb
una durada d’una hora i deu minuts, es contraposen les entrevistes
a representants oficials amb el testimoni del carrer; “el que estableix
la llei i el que passa en el dia a dia del
català”, assenyala el director David
Valls, que va tenir la idea tot veient
una sèrie de la televisió irlandesa
TG4, No Béarla (2007-2008). En
aquest cas, el protagonista s’enfrontava a situacions quotidianes només usant el gaèlic. D’aquesta manera, la jove alemanya catalanoparlant comprova si el que marca la llei

L’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia (CiU), va tornar
ahir als jutjats després que
l’any passat fos absolt d’un
delicte contra el medi ambient. En aquesta ocasió ha
hagut de respondre a les acusacions del fiscal d’urbanisme
i medi ambient, Antoni Pelegrín, que li demana un any de
presó i vuit d’inhabilitació per
a càrrec públic en considerarlo autor d’un delicte sobre
l’ordenació del territori, per
haver afavorit, presumptament, unes obres de Lluís
Barrera, exregidor del consistori. Segons el fiscal, tot i
tractar-se d’obres majors, des
de l’Ajuntament se li va concedir llicència d’obres menors
sense demanar-li els preceptius informes. Des del consistori sempre s’ha defensat que

