
l PP català, si és que hi ha PP ca-
talà, ha dit per boca de la seva
candidata per Barcelona que els

alumnes de Catalunya surten d’escola
parlant i escrivint un castellà que fa pe-
na. Ella en diu «catanyol», barreja de
català i espanyol, que és, per cert, una
paraula que El Punt va fer famosa fa
temps i que no hauria de ser usada sen-
se pagar cànons. La candidata per Bar-
celona del PP català, si és que hi ha PP
català, hi vol posar la mateixa solució
que proposa el PP espanyol, l’autèntic,
l’únic: fer del castellà la llengua vehi-
cular de l’ensenyament. Pel PP el cata-
là pot ser catanyol –i la candidata del
PP català el parla a la perfecció–, però
el castellà, no. El castellà, a Catalunya,
ha de ser castellà.

L’altre dia sentia un tertulià que per
retopar les intencions del PP deia que
els alumnes de Catalunya saben un cas-
tellà equiparable al dels de Valladolid.
Tampoc cal que ens passem. El PP té
raó: el castellà de Catalunya, comparat
amb el de Valladolid o Buenos Aires,
fa plorar. Però el cas és que ha fet plorar
sempre. A l’època de Franco i abans,
molt abans, l’ensenyament era tot en
castellà i si observem el castellà dels
nostres avis o el propi, el dels que vam
estudiar a l’època de Franco, hem de
concloure que és un desastre gramàtic,
prosòdic i sintàctic. Llegeixin vostès
els diaris en castellà que es publiquen a
Catalunya. Si aquests papers no tenen
èxit a Espanya és perquè no hi ha ningú
més que entengui les catalanades que
contenen. Només nosaltres les trobem
normals perquè és com tots parlem i es-
crivim quan ho fem o ens pensem fer-
ho en castellà.

La prova que el català no va tan ma-
lament i té una gran fortalesa és que per
més mestres castellans que ens enviïn i
per més que Franco o el PP s’hi esfor-
cin sempre acaba sobreeixint. El PP no
s’adona que si la seva idea educativa ti-
ra endavant es posarà en evidència que
els catalans aprenem el castellà com
l’aprenen i el parlen per exemple els
francesos, els anglesos i altres súbdits
de països independents que tenen el
seu propi idioma únic oficial.

E
«Catanyol»

la columna | MANUEL CUYÀS
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� De moment, tot és virtual.
El projecte de la Ciutat de la
Música, que encara no ha
pres forma física, ni en pa-
per, ja té pàgina web.
L’Ajuntament està decidit a
internacionalitzar el futur
teatre-conservatori-escola
de música-escola d’òpera-
seu de l’Orquestra Simfòni-
ca del Vallès. Una de les ei-
nes per aconseguir-ho és la
posada en marxa, ahir, de la
nova pàgina a internet
www.sabadell.cat/ciutatde-
lamusica, que neix amb la
voluntat d’escampar el pro-
jecte a través de la xarxa.
D’entrada, la web disposa de
versió en català i també en
castellà, de manera que po-
drà arribar a tota la comunitat
hispanoparlant del món.

El portal permet accedir a
l’avantprojecte, en PDF, ela-
borat pel comissionat de la
Ciutat de la Música, Joan
Francesc Marco. És el punt
de partida que es debat des de
fa mesos a la comissió tècni-
ca assessora integrada per
persones de reconeguda và-
lua en l’àmbit de la música i
la cultura. A tall d’exemple, en formen
part el director de l’Institut del Teatre, Jor-
di Font, el director teatral Lluís Pascual, el
director d’orquestra Antoni Ros Marbà, el
director tècnic del Teatre Nacional de Ca-
talunya, Joan Domènech, i la presidenta
dels Amics de l’Òpera de Sabadell, Mirna
Lacambra (a la foto de dalt, a la dreta). La
comissió es reuneix cada tres o quatre me-
sos amb la finalitat d’anar debatent els te-
mes que se sotmeten a consideració. Fins
avui s’ha reunit en tres ocasions. La pri-
mera, per constituir-se formalment; la se-
gona, per estudiar qüestions que tenen a
veure amb el disseny arquitectònic i el
model jurídic, a la qual van assistir els ar-
quitectes a qui s’ha encarregat el projecte,

Ramon Sanabria i Carles Ferrater, i la ter-
cera, per debatre l’avantprojecte de con-
tinguts. El web fa un repàs al currículum
de bona part dels membres d’aquesta co-
missió, relaciona totes les notícies que
l’Ajuntament ha publicat sobre el projecte
i recorda el naixement de la iniciativa en-
cara embrionària, tot i que des de l’any
2002, tal com s’afirma a la web, «l’Ajun-
tament ha anant treballant per concretar
aquest projecte tan singular i important
per a la nostra ciutat, amb la col·laboració
d’altres institucions públiques, com la Di-
putació de Barcelona i la Generalitat».

Malgrat que les sessions es duen a ter-
me a porta tancada, ha sortit a la llum que
hi ha punts de vista divergents en el debat

de l’avantprojecte respecte a la denomi-
nació de l’Orquestra Simfònica del Va-
llès. Marco proposa que es passi a dir Or-
questra Ciutat de Sabadell i que se’n rede-
fineixi la programació, fet que topa amb
l’oposició de la direcció de la formació.

La web permet als ciutadans en general
proposar idees per incorporar al projecte,
es vincula amb les pàgines de les associa-
cions musicals del municipi i enllaça amb
el directori Carrers de la Música, format
per la quarantena de vies amb noms rela-
cionats amb aquesta disciplina a Sabadell.
En certa manera, en un futur més o menys
llunyà, l’avinguda de Francesc Macià, on
s’aixecarà el complex cultural, també serà
un carrer de la música.
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E-ciutat de la música
L’Ajuntament de Sabadell posa en marxa un web dedicat al futur complex musical de l’Eix Macià

Sabadell

AVÍS PER A NAVEGANTS. Des d’ahir, la Ciutat de la Música de Sabadell
té espai a internet. Www.sabadell.cat/ciutatdelamusica ofereix informació
sobre l’estat del projecte –encara a les beceroles–, la possibilitat de
proposar idees i un directori amb els «carrers musicals» de Sabadell / E.B.




