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ABarcelona els cambrers nouvinguts no
s’esforcen gaire a entendre el català ni a
parlar-lo. Saben que en castellà, i només
en castellà, tothom els entén. A Barcelo-

na molts catalans s’adrecen als cambrers immi-
grants en castellà. Volen estar segurs que el cafè
ambgelnoseràcafèambllet, iestalviar-seaquella
cara de perplexitat irritada precedint l’inelucta-
ble “Perdone, no le entiendo”.

ALSANYS60,ENPLENADICTADURA,quan la dependen-
ta d’uns famosos magatzems li deia“Perdone, no
le entiendo”, ma mare responia “Pues busque a
alguien que me entienda”. Cap llei no l’empara-
va. Era violent i desagradable. Però ella i milers de
ciutadansvanferquelasuperempresaacabésexi-
gint al personal un mínim de català. Avui els seus
nétscedeixenla llenguaalprimermotcastellàdel
dependent, i si té pinta d’estranger s’hi adrecen
directament en espanyol.

QUÈ HA PASSAT DES DELS 60 PERQUÈ, en plena demo-
cràcia, tants ciutadans preferim cedir la llengua
que afrontar el calvari de malentesos i desaires
que comporta viure sempre en català? Molts
posen l’accent en la responsabilitat individual. El
president Pujol feia de renyar-nos un pilar de la
seva política lingüística. D’altres carreguen con-
tra els immigrants en termes quasi xenòfobs.
Però són posicions que no ajuden a resoldre un
conflicte més condicionat per factors socials que
personals.

ALS 60 ENCARA HI HAVIA GENT GRAN que no entenia el
castellàoelparlavaambdificultats.Quipotdonar
avui aquesta argument sense fer riure? Aprendre
llengües és bo, però quan l’últim habitant d’un
país aprèn la llengua forana imposada, el verna-
cle ja té un peu a la tomba.

TOTHOMPARLADENORMALITZARELCATALÀ, però ningú
diu que el castellà no ha parat mai d’avançar a
casa nostra. I sobretot s’amaga un fet clau: que
cada pas endavant fet pel castellà ha sigut un pas
enrere del català, perquè en aquest invent del bi-

lingüisme social si una llengua avança l’altra
només pot retrocedir.

ÉS CERT QUE MAI TANTA GENT HA POGUT parlar en cata-
là, que mai s’havia estudiat com ara. Però també
ho és que mai havia estat tan lluny de ser la llen-
gua necessària i comuna dels territoris on es
parla. Iésaquesta ladistànciaqueensseparadela
normalitat. Perquè la llengua de tots avança iner-
cialment pel principi tan democràtic de no impo-
sarresaningú,mentrequelad’unsquantsneces-
sita per avançar la mateixa coerció institucional
que la va desbancar a ella com a llengua comuna.
I és aquest marc sociolingüístic i no les actituds
personals el que fa del carrer un camp contrari
amb àrbitre casolà per als que juguen en català.

ABANS QUE CATALANS I CASTELLANSsom persones que
busquem la calidesa dels petits contactes. En un
contacte anònim, el pur instint comunicatiu ens
porta a la llengua que no genera conflicte. És difí-
cil mantenir la que potser no s’entén. Per fer-ho
cal una complicitat difícil de crear en la relació su-
perficial. El mateix pacte que hi ha rere una inici-
ativa tan brillant com les parelles lingüístiques.
Siguem clars: qui avui a Barcelona manté el cata-
là al marge de tota consideració pot acabar sent
maleducat. Com és maleducat qui d’entrada es
passa al castellà amb la dependenta mulata que
potser ja el parla o el vol aprendre. La convivència
demana una subtilitat incompatible amb els apri-
orismes dogmàtics.

UNPERUÀQUEARRIBAAHOLANDA fugint de la misèria
aprèn primer holandès, però si arriba a Euskadi
té molt clar que el basc és un luxe que de moment
no es pot permetre. Mentre siguem políticament
impotents per fer del català un producte de pri-
meranecessitat,en larelaciópersonalnomésaju-
darà la seducció. Pretendre fer dels ciutadans la
carn de canó d’una batalla que els polítics no
gosen lliurar és hipòcrita i té efectes contrapro-
duents. Atacar els immigrants des dels privilegis
perquè en una situació de misèria prioritzen el
que més necessiten és simplement cínic.

Albert Pla Nualart Filòleg

“Perdone,noleentiendo”
“La llengua de tots avança
inercialment pel principi tan
democràtic de no imposar res a
ningú, mentre que la d’uns
quants necessita per avançar la
mateixa coerció institucional que
la va desbancar a ella com a
llengua comuna”

Cinemad’altrisc

La pel·lícula del tàndem
Loach–Laverty, En un mundo
libre, denuncia el capitalisme
salvatge i la degradació del
nou proletariat que s’hi
adapta. El film és tan acla-
parador que pot bloquejar

l’impuls de l’espectador re-
voltat contra el món dissec-
cionat per un cinema que
ha creat un públic compro-
mès, ideològicament, amb
la revolució que no s’ha fet
ni sembla motivar les es-
querres d’Occident.

El tema tenia tots els es-
culls per estavellar-se. Tan-
mateix, s’arriscaren en un
context que el guionista de-
fineix així, en un article al
The Guardian: “Arreu del
món hem donat un salt en-
rere brutal en drets sindi-

cals i en drets humans, fins
i tot en l’anomenat Primer
Món”. D’això tracta la pel·lí-
cula, amb la història
d’Angie, jove espavilada en
un món de granujes, ben
pagada per proveir de mà
d’obra subcontractada
d’immigrants sense papers
ni sostre ni garanties en
cas d’accident, malaltia o
represàlia patronal. Ex-
perts com l’Angie, n’esde-
venen còmplices i ella n’és
conscient. També l’explo-
ten, com als desesperats

polonesos o magribins que
ella els proporciona al
marge de la llei, i com que
és una jove atractiva, l’as-
setgen sexualment. En un
rampell de dignitat, Angie
els engega i crea la seva em-
presa amb la companya
d’oficina tan pobra i com-
petent com ella. Loach es-
criu que es proposaven
“desmuntar la tesi que la
manca d’escrúpols empre-
sarials és l’única forma de
progrés per a la societat ac-
tual, que tot sigui un inter-

canvi de mercaderia, que
l’economia hagi de ser pura
competició i que ho ha-
guem d’acceptar com a
forma de viure, recorrent a
l’explotació i produint
monstres”. Monstres com
l’Angie de l’escena final
que, en altres èpoques,
hauria incitat a la revolu-
ció. L’única revolució possi-
ble avui és la de les consci-
ències i els comportaments
individuals. Possible i ne-
cessària, però... no corre
pressa, oi?

EN DIRECTE

Sense
papers i
mentides

Xavier Rius
Sant

Aquesta campanya tant
Rajoy com Zapatero estan ju-
gant brut amb la immigració.
Rajoy agita el fantasma de
la convivència i del col·lapse
dels serveis socials, lamen-
tant, com va fer en el debat
televisiu, que hi hagi a
l’Estat espanyol quatre mi-
lions d’estrangers amb per-
mís de residència, dada que
és positiva, ja que significa
que estan dins de la regula-
ritat. Zapatero, per la seva
banda, diu que tot s’ha fet
bé, i infla les xifres d’expul-
sions d’irregulars barre-
jant-les amb les d’aquells
que intentant entrar des de
França no se’ls permet l’en-
trada, però que al cap
d’unes hores passen sense
problemes. Però la mentida
més gran de Zapatero és
que rebaixa la xifra d’irre-
gulars a només 250.000.
Això ho fa comparant els
permisos de residència de
31 de desembre de 2007
amb l’últim padró d’1 de
gener de 2007, amb la qual
cosa s’oblida dels que han
arribat el 2007. Si mirem
només els bolivians, veu-
rem que a 31 de desembre
n’hi havia 69.109 amb per-
mís de residència, i segons
el padró d’un any abans n’hi
havia 196.656 de censats,
als quals hauríem de sumar
els que van entrar fins a
l’abril de 2007, quan es va
imposar per a ells l’obliga-
ció del visat, que es creu
que van ser, almenys, cent
mil. Per la qual cosa només
els bolivians irregulars són
230.000. Ni Zapatero ni
Rajoy expliquen que la con-
tractació en origen que sí
que funciona per a sindi-
cats agrícoles i grans em-
preses, continua sent una
tortura pels petits empre-
saris ja que el visat triga
entre sis i dotze mesos. I
mentre això no se solucio-
ni, l’economia continuarà
demandant irregulars que
qui governi, d’una manera o
altra, haurà de regularitzar.

Teresa
Pàmies
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