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Aquell paradís bucòlic del bilingüisme
que tant han celebrat els nostres polí-
tics com un model de tolerància i en-
riquiment mutu, s’està transformant

en una UVI on una llengua, la nostra, jeu endo-
llada a tota mena de tubs mentre els sondejos
oficials la maquillen tant com poden perquè
faci cara de salut.

ENS HAN VENUT AQUEST BILINGÜISME SOCIAL –quemai
pot ser simètric– com el camí cap a la plena nor-
malitat del català, sense que, misteriosament,
calgués fer retrocedir el castellà. Negant el que
qualsevol sociolingüista aficionat sap: que dues
llengües disputant-se un territori estan en un
dramàtic conflicte en què l’avanç d’una implica
el retrocés de l’altra. Amagant, per tant, que si
avui enspodem vantar d’unaconvivència idíl·lica
és perquè acceptem amb resignació el nostre re-
trocés. Una virtut que ara mateix no exhibeixen
ni valons ni flamencs a la regió de Brussel·les.

ELS POLÍTICS S’HAN OMPLERT LA BOCA amb els avan-
tatges de ser bilingüe ignorant que una llengua
petita se suïcida quan deixa que una altra de
més potent la desbanqui com a llengua comuna
del territori. Ens han dit, i alguns fins i tot s’ho
han cregut, que en aquesta sagnant asimetria
el futur del català estava garantit. No hi ha
hagut prou coratge per obrir la caixa del trons i
explicar que una autèntica normalització exigi-
ria al castellà desfer part del camí d’imposició
repressiva que l’ha portat a ser la nostra llengua
comuna. Que normalitzar el català vol dir fer-lo
altre cop necessari, i que això només serà pos-
sible quan el castellà tingui un pes semblant al
de l’anglès a Holanda: parlat només per un 70%
de la població i rarament a un nivell de nadiu,
cosa que no els impedeix ser molt més poliglots
que nosaltres.

ELS QUI ENCARA RECORDEN com era d’antipàtic el
castellà a l’escola de la postguerra comencen a
detectar un rebuig semblant contra l’actual im-
mersió. Obligar a aprendre una llengua que no

es percep com a necessària sempre serà vist
per alguns com una imposició arbitrària.

PERÒ ALMENYS L’ALTRA IMMERSIÓ, aquella a què van
ser sotmesos els nens catalans durant el fran-
quisme, tenia al darrere el monolingüisme ofi-
cial i tota la potència de l’Estat. L’actual, po-
breta, sola davant el perill, se’ns està fonent
com un bolado als barris del cinturó metropo-
lità, on cada vegada més docents es passen al
castellà quan estan sols amb els alumnes i no
han de fer la comèdia oficial.

I ARA VE EL COP DE GRÀCIA. Té un nom ple de correc-
ció política: Manifiesto por la lengua común. Els
Savater i De Azúa són com uns conquistadors
que després de robar a sang i foc el territori als
indígenes i tancar-los en reserves, declaren que
a partir d’ara les fronteres són sagrades. És com
si la violència que ha portat fins aquí no hagués
existit mai. Com si l’actual statu quo fos resul-
tat de l’evolució natural de les coses i, per tant,
intocable. Ja només podem ser espectadors del
gloriós desenllaç: Espanya, per fi, una gran
nació. Ho exigeix la democràcia, que no deixa
imposar res a ningú. La fruita és prou madura:
el lliure mercat i la globalització ja la faran caure.

ÉS POSSIBLE QUE EL CATALÀ hagi perdut el tren de la
normalització. Potser els polítics, anestesiant-
nos amb dolces mentides, no han fet res més
que amortir un trauma inevitable. Puc respec-
tar qui creu que, arribats aquí, només podem re-
sistir; que fer retrocedir el castellà és una guer-
ra perduda i obre massa ferides. Puc entendre
que un pensament progressista vegi en la cohe-
sió social l’objectiu prioritari. Però és inadmis-
sible i revoltant que els que sempre s’han impo-
sat per la violència ara ens vulguin donar lliçons
de democràcia. Els firmants del Manifiesto abo-
nen un imperialisme genocida que mereix el
més profund menyspreu. Salvem o perdem la
llengua, els catalans hauríem de tenir prou me-
mòria històrica per no contaminar-nos mai d’un
nacionalisme tan fanàtic i destructiu.

Albert Pla Filòleg

Agoniaalparadís
“Els Savater i De Azúa són com
uns conquistadors que
després de robar a sang i foc
el territori als indígenes
i tancar-los en reserves,
declaren que a partir d’ara
les fronteres són sagrades”

BenitoJuáreziJoanPrim

El 18 de juliol del 1872 mor
Benito Juárez. Havia nascut
a Oaxaca el 1806, poc abans
de la independència de
Mèxic. Fins als 12 anys
havia treballat com a cam-
perol, no havia après a lle-

gir ni a escriure, i només
parlava la llengua zapote-
ca. Aleshores, però, gràci-
es al suport d’un francis-
cà, va poder ingressar al
seminari, i posteriorment
estudià lleis. El 1842 va
obtenir una plaça de jutge
i el 1847 va ser escollit go-
vernador del seu Estat.

Durant un breu exili als
Estats Units, Juárez va
dissenyar els fonaments
del Moviment de Reforma
per retallar l’excessiu
poder de l’exèrcit i de l’Es-

glésia, que controlava tres
quartes parts de les terres
cultivables. El 1857, els
sectors liberals van impul-
sar una nova Constitució
federalista. La successiva
revolta conservadora va
derivar en una guerra civil
i, després d’haver recon-
querit la capital, Juárez va
ser escollit president el
març del 1861.

La situació econòmica,
però, era crítica, i Juárez
va declarar la suspensió
del pagament del deute

extern. Com a resposta, el
Regne Unit, França i Es-
panya van envair Vera-
cruz i Tampico per apropi-
ar-se de les duanes mexi-
canes. Entre aquests
expedicionaris hi havia el
general Joan Prim, casat
amb una rica mexicana
emparentada amb el mi-
nistre d’Economia de Juá-
rez. Probablement aques-
tes relacions privilegiades
van afavorir un acord per
a la retirada de britànics i
espanyols. En canvi, els

francesos s’hi van quedar
per intentar imposar com
a emperador el dissortat
Maximilià d’Àustria.

Prim retornà a l’Estat
espanyol, on va iniciar les
conspiracions que van
conduir a l’expulsió d’Isa-
bel II en la revolució de
1868, la Gloriosa. Tot just
25 anys després que ell
mateix hagués bombarde-
jat Barcelona. Sens
dubte, la nostra història
és tan complexa com
apassionant.

EN DIRECTE

Qui
paga el
castellà?

Enric
Vila

Curiosament, els països de
llengua catalana. Les balan-
ces fiscals demostren que
som una gent collonudaper-
què no només ens podem
pagar una cultura univer-
sal, sinó dues. Però també
demostren que, ni la demo-
cràcia ni la UE, no ens han
mogut de 1714. Encara
avui, després d’haver patit
totes les polítiques possi-
bles d’explotació, qui paga
la glòria del castellà són els
catalans, amb l’ajut sofert
dels castellans, marro-
quins, xinesos, argentins,
etcètera, immigrats a Cata-
lunya, les Balears i el País
Valencià, els últims 50
anys. Encara avui, sense
els països vençuts el 1714,
Madrid no es podria perme-
tre la seva Espanya de la
Lengua Común. O potser
sí, però no veu necessitat
de canviar de política men-
tre la mamella ragi. Les ba-
lances fiscals fan el mateix
tuf imperial que aquest dis-
curs que diu que els territo-
ris no tenen drets. Si els
territoris no tenen drets,
com deia Hitler al Mein
Kampf, com és que alguns
territoris són sistemàtica-
ment afavorits i d’altres sis-
temàticament perjudicats?
Potser depèn de les perso-
nes que hi viuen. Potser el
problema és que hi visquin
catalans, que, natural-
ment, tenen com a llengua
comuna el català i no el cas-
tellà. Potser per això Espa-
nya, en comptes d’aprofi-
tar, castiga el potencial eco-
nòmic de l’eix mediterrani.
¿Respondria això a la pre-
gunta que es feia el general
Prim quan demanava per
què Madrid tractava com
esclaus els catalans, si eren
també espanyols? Sí: la his-
tòria demostra que hi ha
hagut una confusió, i que
som esclaus d’Espanya
però no pas espanyols.

Oriol
Junqueras

CARLOTA BOADA
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