Declaració de Neus Mestres, directora de la Plataforma per la Llengua
Fa dos anys, en aquest mateix municipi, a l’Aeroport del Prat, Kris Charlier va ser discriminat i
vexat per dos agents de la Guàrdia Civil pel fet de parlar en català. Si hagués parlat en castellà,
el senyor Charlier no hauria estat retingut i no se n’hauria burlat ningú. No li hauria ordenat
ningú que canviés de llengua i no s’hauria vist obligat a abaixar-se els pantalons en públic per
mostrar una bossa recol·lectora que porta enganxada al cos. Tampoc no se li haurien abraonat
dos policies per haver fet cas del que li demanaven, ni li haurien posat dues denúncies, ni li
haurien impedit agafar el vol que tenia programat. Però el senyor Charlier, que és flamenc i
parla cinc idiomes, no va parlar castellà. No el sap bé. Ell va intentar fer-se entendre en català,
que és la llengua oficial que sap parlar, la que ha après tractant amb la gent del seu poble
adoptiu, Bigues i Riells. Ell va triar integrar-se en català i els guàrdies civils li ho van fer
pagar. Injustament i il·legalment.
Aquest no és un cas aïllat. Cada any, milers de persones són discriminades per parlar en català.
En la majoria de casos, qui discrimina són funcionaris de l’estat i molt sovint són agents dels
cossos policials espanyols. Només a Barcelona, l’ajuntament va registrar quasi cent
discriminacions lingüístiques durant els anys 2019 i 2020. I fa poc vam saber que la Paula
Rotger, una treballadora de l'aeroport de Palma que va ser víctima d'una agressió lingüística
per part de la Guàrdia Civil, ha denunciat l'Estat espanyol davant el Tribunal Europeu de Drets
Humans.
A Catalunya, igual que a les Illes Balears i al País Valencià, tots els ciutadans tenen dret a ser
atesos en català per part de l’administració de l’Estat. Hi tenen dret a tot arreu: a un aeroport,
a una comissaria, a correus, a hisenda, allà on sigui, sense excepcions. Els funcionaris, per llei,
tenen el deure de garantir aquest dret als ciutadans i, si no ho fan, han de ser sancionats.
Malauradament, les discriminacions i vexacions per motius lingüístics gairebé sempre queden
impunes. A la Plataforma per la Llengua ens preguntem: on són ara els qui repeteixen
contínuament que la llei hi és per ser complerta? Fernando Grande-Marlaska, o Teresa
Cunillera, què penseu fer perquè es compleixin les lleis lingüístiques i se sancioni qui vulneri
els drets dels catalanoparlants? És inadmissible que els abusadors quedin impunes!
També reclamem acció i determinació al govern català, que no aprofita prou el marge de
maniobra que té per lluitar contra les discriminacions lingüístiques. Fa molt de temps
que la Plataforma per la Llengua ho reclama a través de la campanya Prou Catalonofòbia.
És necessari, per exemple, que el Departament d’Interior aprovi un pla d’investigació,
prevenció i tractament de la catalanofòbia i que creï una unitat de Mossos especialitzada en
aquests delictes. Ho vam reclamar als partits abans de les eleccions catalanes i els tres partits
que estan intentant arribar a un acord de govern s’hi van comprometre. També es van
comprometre a donar assistència completa i gratuïta als afectats. Els exigim que ho
compleixin, no es pot tolerar que treballadors públics discriminin i vexin ciutadans pel
fet de parlar una llengua legalment reconeguda i que és pròpia del nostre país.

La Plataforma per la Llengua també demana determinació i consciència als catalanoparlants.
És imprescindible que, a la pràctica, exercim els nostres drets i parlem català sempre i
arreu. Afortunadament, quasi mai acaba comportant cap conflicte, però si en algun moment
algú vulnera els nostres drets lingüístics, no podem callar. Al contrari, hem de reivindicar-los:
reclamant, demanant i, si cal, denunciant. El senyor Charlier no va voler callar. Primer es va
posar en contacte amb nosaltres i, després d’un seguit de processos, avui és aquí com a
denunciant per declarar la seva versió dels fets. És un procediment excepcional, ja que a
Catalunya només hi ha un altre cas de discriminació lingüística que hagi arribat a ser
investigat per la via penal.
A la Plataforma per la Llengua tampoc no volem callar. Hem acompanyat des del principi
el senyor Charlier i el continuarem acompanyant, fins on calgui, perquè pugui fer valdre els
seus drets, que són també els drets de tots els catalanoparlants.

