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m sento molt honrat, se-
nyors diputats, de tro-
bar-me entre vostès en
aquesta institució tan

noble i antiga de la democràcia i
de la paraula.

Avui els vinc a parlar precisa-
ment de la paraula.

La paraula, aquesta misterio-
sa, insondable, entranyable pro-
pietat dels humans, que ens di-
ferencia de la resta d’éssers vi-
us.

La paraula, que ha produït
monuments eterns de bellesa i
harmonia humana com ara la
Bíblia, el Mahabarata, l’Alcorà,
la Divina comèdia, la Ilíada,
Don Quijote de la Mancha, el

teatre de Shakespeare. O
L’Atlàntida, La plaça del
Diamant.
    Vostès, senyors dipu-
tats, s’han de sentir orgu-
llosos de treballar precisa-
ment amb aquesta mal-
leable i nobilíssima pasta
de la paraula. La paraula,
que tantíssimes vegades i
en tants territoris ha evi-
tat que els neguits, les dè-
ries i les necessitats hu-
manes esdevinguessin
pólvora. Diguem-ho tot,
però: també la paraula ha
servit massa vegades (i
aquests anys que vivim
ens ho mostren de mane-
ra lamentable i emblemà-
tica) per enganyar, enve-
rinar i enfrontar els po-
bles d’Espanya.
    Els honors que aquests
dos últims mesos se
m’han concedit són la
causa que avui jo sigui en-
tre vostès. Potser vostès
han cregut que era bo i es-
caient que un especialista
de la paraula els fes un dia
companyia en aquesta
noble sala. Potser vostès
han percebut almenys

una petita part dels neguits que
aquests dos mesos m’han arri-
bat a mi d’una gran quantitat de
ciutadans, en forma de cartes,
de telefonades, de correus elec-
trònics, de SMS, de rumors
orals, d’articles a la premsa,
d’entrevistes, de programes de
ràdio i televisió. A mi m’ha sem-
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blat entendre que una notable
quantitat de ciutadans volia que
algú els prestés la veu, la parau-
la, potser una veu nova, dife-
rent de la professional de vos-
tès. Doncs accepto de prestar la
paraula a aquests conciuta-
dans, i amorosament, ardent-
ment –com el cuiner, vestit de
blanc, prepara les llepolies del
convit– he preparat les paraules
que avui els vinc a dir.

Em limitaré a l’objecte prin-
cipal de la meva dedicació, la
llengua catalana. I, com fan vos-
tès cada dia, intentaré defensar,
modestament però amb la mà-
xima sinceritat, la meva posició
respecte d’aquesta llengua.

2
La llengua catalana no està

bé de salut: ni de salut política
ni de salut social ni de salut filo-
lògica.

a) Per salut política em refe-
reixo al marc estatal de referèn-
cia. Quan es va pactar la Consti-
tució es va cometre la gran debi-
litat d’acceptar la desigualtat le-
gal de les llengües de l’Estat. El
castellà esdevenia sobirà, indis-
cutible, obligatori, amb drets il-
limitats. Les altres llengües ipso
facto esdevenien subordinades,
inferiors, voluntàries, vergo-
nyants.

Però em refereixo també a
l’actitud secular de la immensa
majoria dels espanyols mono-
lingües envers la diversitat de
tota mena, i concretament en-
vers la diversitat lingüística. La
ideologia estatal ha sigut mono-
lítica en aquest punt: s’ha es-
campat de mil maneres durant
els darrers segles i ha creat o re-
forçat un sentiment advers, so-
vint de rebuig clar. Ho sap tot-
hom i tots ho diem amb la boca
petita i amb pena profunda: els
“espanyols” no acceptaran mai
que els bascos, els gallecs i nos-
altres parlem una altra llengua.

Tampoc no sembla que pu-
guin acceptar mai altres dife-
rències, sobretot una: la dife-
rència de sentiment patriòtic.
Almenys en dues coses els “es-

panyols” se senten tots units
enfront dels altres: en la bande-
ra i en la llengua.

Per tant, els altres vivim con-
tínuament amb un sentiment
d’impotència, de limitació radi-
cal de la nostra vida ordinària
respecte de la resta d’espanyols;
de no ser iguals que els altres es-
panyols, sinó inferiors pel que fa
a drets i a tranquil·litat interior
i exterior. Quan sortim del nos-
tre territori, els qui hem nascut
aquí i sentim com a prioritària
la nostra terra i la nostra llen-
gua, ens movem per les Espa-
nyes amb un sentiment d’inse-
guretat, de neguit, sempre te-
ment que algú ens interpel·li ne-
gativament sobre la nostra ma-
nera de ser i de parlar. Això hau-
ria de tenir conseqüències polí-
tiques clares en els partits dels
territoris catalanoparlants, en
el sentit que ens és imprescindi-
ble i urgent de modificar les
nostres relacions –i les regles de
joc– amb Espanya. Però deixaré
aquesta branca de pensament,
que ens distrauria del tema
principal.

b) La salut social es podria
concretar en aquella frase que
hem repetit infinitat de vega-
des: s’estudia català en el sagrat
clos de les aules però es parla
castellà en l’àmbit lliure, obert i
alegre del pati. Hem convertit la
frase en eslògan però no hem
aconseguit que ens mogués gai-
re d’una manera de fer que no-
més ens condueix a empitjorar
la situació.

Fa trenta anys que, sense tre-
va, els uns afirmen la mort del
català i els altres la neguen amb
la mateixa vehemència. ¿Han
sentit mai, senyors diputats,
una polèmica semblant per al
francès, per a l’italià, per a l’ale-
many, per al castellà? Per al cas-
tellà sí, però precisament referi-
da als territoris on aquesta llen-
gua no és o no era patrimonial.
Cínicament, sarcàsticament,
ha esdevingut també un eslògan
que en aquests territoris ofe-
guem el castellà. Que fàcil és
crear eslògans!; que fàcil és llan-
çar sarcasmes contra els qui no
poden defensar-se perquè no te-

nen els totpoderosos mecanis-
mes de les lleis, de l’exèrcit, dels
vots majoritaris, dels grans mit-
jans d’intoxicació (anava a dir
d’informació)! I si aquest eslò-
gan, aquest dard enverinat, el
llança una persona que viu en-
tre nosaltres, aleshores aquesta
persona és un cínic, un sarcàs-
tic i un enemic d’aquest poble.
És un enemic d’aquest poble
perquè, actuant així, no pretén
altra cosa que enfrontar les per-
sones que vivim aquí i debilitar
una de les dues llengües, sem-
pre la mateixa.

Fa trenta anys que diem, que
ens diem, que aquí no hi ha con-
flicte lingüístic, que nosaltres

som un exemple de convivèn-
cia. I fa trenta anys que sabem
que això és un altre sarcasme,
que només serveix per fer callar
la meitat del país, la que ha he-
retat i vol conservar la llengua
del país. Aquesta meitat del país
ha mig callat, potser sí, però al
preu de constatar amargament

com la seva llengua anava te-
nint un espai vital cada cop més
reduït, que s’anava, ara sí, ofe-
gant.

Fa trenta anys que esmer-
cem energies reclamant el cata-
là a Europa, perquè no podem
reclamar-lo on caldria, al Con-
grés dels Diputats; i perquè ens
hem fatigat reclamant-lo als
carrers de Barcelona, de Palma
de Mallorca, de València, de
Perpinyà, d’Alacant, de l’Alguer
o de Fraga.

Cada any, precisament en
aquesta època, ens hem de sen-
tir humiliats o desorientats per
la mateixa cançó de l’enfadós
que l’examen de català de selec-
tivitat és més difícil que el de
castellà. Els mitjans de comuni-
cació ens intoxiquen en lloc de
clarificar la situació: en lloc de
denunciar que falla un sistema
educatiu que no pot proporcio-
nar a la llengua catalana tota la
força i l’exigència que necessita
en aquesta societat; en lloc de
denunciar que no hi ha pas una
qüestió de dificultat sinó d’ideo-
logia: el català no és digne de
ser, no té dret a ser una llengua
tan “difícil” i tan estrictament
exigible com qualsevol altra ma-
tèria; en lloc de subratllar que el
castellà és hegemònic pertot ar-
reu (als mitjans de comunica-
ció, als locals i ambients lúdics i
de relació social, etc.) i que en
aquesta llengua es pot fer i es
pot expressar tot.

c) La mala salut filològica del
català és també fàcil de perce-
bre. Em refereixo a la degrada-
ció alarmant de totes les seves
estructures, fonètiques, sintàc-
tiques, fraseològiques, lèxiques;
al fet que sigui una llengua de
per riure (o de per riure-se’n!),
una llengua que sí però no; una
llengua de segona o tercera, va-
ja; una llengua subordinada.
D’una banda, per exemple,
molts programes de ràdio i tele-
visió adopten impunement
aquest pastitx des de fa dèca-
des. D’una altra banda, devem
ser el poble de la terra que té
més tractats de barbarismes i
més llibres d’estil (entre nosal-
tres llibre d’estil és un eufemis-

me de tractat de barbarismes i
solecismes). En tercer lloc, tots
vostès, tots nosaltres, tota la
classe social més o menys
benestant –si alhora és més o
menys sensible als aspectes lin-
güístics–, tots els universitaris,
tots els membres d’acadèmies,
tots els metges, els arquitectes,
els polítics, els dirigents de ban-
ca, els artistes, els novel·listes i
fins i tot els lingüistes i els pro-
fessors de català ens preguntem
contínuament –mig fent-hi bro-
ma, però amb una pena profun-
da que volem amagar per poder
continuar vivint– si en català ai-
xò o allò és correcte, o com es
diu en català tal o tal altre objec-
te, tal o tal animal o planta o
concepte; o simplement “tradu-
ïm” mot a mot qualsevol cosa
que ens ve als llavis o al pensa-
ment en castellà, en francès, en
italià, en anglès.

I aquesta tercera mala salut
no és gaire o gens tinguda en
compte en l’etern i irritant de-
bat sobre la salut de la llengua.
No és gaire tinguda en compte
però és d’una importància deci-
siva: a ningú no li és agradable o
tolerable d’usar una llengua in-
segura, degradada, que es per-
cep clarament com un patuès
d’una altra o, pitjor encara, com
una cosa que no ens la podem
treure de sobre però que ens
molesta, que de fet no ens ser-
veix per a res perquè podem co-
brir amb l’altra llengua totes les
necessitats de la vida de cada
dia.

Som, doncs, una comunitat
lingüísticament malalta des de
fa molts anys, des de segles. ¿Es
pot tolerar que una comunitat
s’hagi de qüestionar contínua-
ment la bondat, la genuïnitat
d’allò que parla? ¿Que els nos-
tres filòlegs hagin d’esmerçar
un temps enorme a fer llistes de
paraules elementals i de fenò-
mens que tenim contaminats?
¿Que els pedagogs hagin de co-
mençar contínuament de zero?
Això sol, senyors diputats, en-
cara que no hi hagués res més,
seria un motiu suficient de re-
flexió profunda per a les classes
dirigents. ¿Volem o no volem
ser un país normal? ❋

La mala
‘salut
filològica’
del català
és fàcil de
percebre

S’estudia
català a les
aules però
es parla
castellà
al pati

LA PARAULA
Última carta de Joan Solà


	avui_a2011m6d9p6scultura.pdf
	Quiosc.pdf

