
Per tots
cantons

haga, aunque sea dos o tres días en un centro cultu-
ralãe donde sea. En Cataluña trab ajar enespañol es

muy compli cadol A El Español, on també van entre-

vistarlo, el titr.ilar és "No puedo trabajar en Catalu-ña

calculada, es fa fins i tot des de Catalunya per part,
sobretot, de persones vinculades al PP I Cs. Lalcalda-

ble Manuel Valls va dir, fa poc, que els castellanopar-
lants "ho passen malament" a Barcelona. Tot plegat

va molt més enllà duna denúncia que, clarament (i
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ho saben), no té cap fonament' Al darrere däquesta
mena d'a.firmacions hi ha pura malícia. No crec que

Toni Cantó ignori que bona part del teatre que es re-
presenta a Catalunya es faci en castellà; ni que, per
exemple, aquests mesos passin per Barcelona actors
i actrius espanyols com Lolita Flores, Gabino Diego o

CarmenMachi; o que molts actors i actrius catalans,

com Àngel Llàcer, Josep Maria Pou o Sergi López, fa-

cin ara mateix teatre en castellà. Un dels objectius
dänar dient que a Catalunya el castellà és una llen-
gua marginada i perseguida pel poder "nacionalista'

és alimentar una idea falsa que segurament els dona
vots. Però el principal objectiu, més sibil'lí i alhora
més perillós, és contribuir a evitar que el català pu-
gui assolir determinades cotes de normalitat. Amb

que la llengua que està en perill, la que té realment
amenaçada la supervivència, és la llenguacatafana.
Si no ho veieu clar, només cal que aneu al cinema,

tots cantons i totes les valls?
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ntrevisten, al gener,läctor i polític Toni
C antó al dtari EI Mun do. Li pr e gtnten sí

té prevista alguna actuació a Catalunya
i respon una cosa tan rocambolesca i
malintencionada com aquesta: "De

momento, no. Pero lucharé para que se
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