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altre dia, en veure els ocu-
pants de la plaça de Catalunya
corejant consignes (en espa-
nyol, per suposat) i amb les

mans pintades de blanc, vaig evocar un
altre espai d’indignació: el concert de la
plaça de toros de Las Ventas, a Madrid,
la tarda del 10 de setembre de l’any
1997. Se’n recorden? Al juliol, ETA ha-
via assassinat un regidor del PP d’una
forma especialment cruel, i la gent va
dir prou. El cantant Raimon va acudir
al concert per protestar contra aquella
salvatjada. Quan va començar a ento-
nar País Basc, la immensa majoria de
la gent –no pas quatre gats– va xiular i
el va insultar. El seu delicte va ser
emprar el català. Aquell dia de finals
d’estiu del 97 les coses van quedar
clares. Irreversiblement clares.

ELS MÉS JOVES DE LA COLLA potser no
se’n recorden, de tot allò. Potser per ai-
xò actuen tan servilment davant de la
mitja dotzena de pinxets que ara con-
trolen les assemblees de la plaça de Ca-
talunya. El dia 22 de maig, a les 3:09, un
d’aquests pinxets va penjar al mur “ofi-
cial” del Facebook el següent missatge:
“Recordamos a los ciudadanxs que el
idioma no es el motivo de lucha de
acampadabcn. Aquí se trata de difun-
dir y llegar al máximo de personas po-
sible, así que dejad los nacionalismos
aparcados!” Això dels “ciudadanxs” no
és cap errada, sinó pur dialecte alterna-
tiu. El parlen els qui el reportatge pro-
pagandístic de 30 minuts de diumenge
passat va ocultar púdicament. No es-
criurien mai “ciutadans i ciutadanes”
ni tampoc el genèric feixista-patriarcal-
opressor-capitalista “ciutadans”, sinó
exactament “ciudadanxs”. D’aquesta
manera arribaran “al máximo de perso-
nas posible”. Les persones, com tothom
sap, només parlen en espanyol.

SI L’OBJECTIU REAL ÉS DIFONDRE les pro-
postes que fan els acampats, fóra lògic
pensar que es farien públiques en an-
glès. Els més vells de la colla –que escal-
dats que estem, els més vells de la co-
lla!– sabem que aquesta és l’excusa de
sempre per mantenir el català en una
situació de patois molest, i per imposar
el castellà en qualsevol àmbit i circums-
tància. Els pinxets que controlen les
assemblees de la plaça de Catalunya no
són imperialistes ultradretans ni res
per l’estil. La imposició de la seva llen-
gua, que ha acabat triomfant a la
plaça, obeeix més aviat a allò que alguns
sociòlegs anomenen “el nacionalisme
banal”. Consisteix bàsicament a trans-
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formar determinades idees i senti-
ments induïts discretament per l’Estat
per mitjà de coses tan diferents com
l’escola o la selecció de futbol en quel-
com tan natural que arriba a passar
desapercebut. És com aquell primer
capítol d’una coneguda història de
l’art: Altamira, los albores del arte es-
pañol. Aquesta bestiesa històrica pot
semblar innocent, però el seu efecte
col·lectiu és impressionant. De fet, co-
nec moltes persones que trobarien
aquest títol perfectament plausible.

L’ALTRA CARACTERÍSTICA DEFINIDORA del
nacionalisme banal és la incapacitat de
reconèixer-se a si mateix com a tal.
“¡Dejad los nacionalismos aparca-
dos!”, diu el pinxet del Facebook. Però
no ho diu en la llengua més parlada del
món, que és el mandarí, o en anglès.
No, no, no: ho diu tot just amb la llengua
que considera que cal emprar a la plaça

de Catalunya de Barcelona, innegocia-
blement. No em puc imaginar que
aquest tipus digués el mateix a Lon-
dres, a Tòquio o a Honolulu. Sap que
allò no és seu i, en conseqüència, no pot
imposar-se. Però estem parlant de la
plaça de Catalunya, al centre de Barce-
lona. Això sí que és seu. Repeteixo que
no es tracta de cap ultradretà embogit
ni res per l’estil: aquesta és la mateixa
mentalitat dels milers i milers de perso-
nes van xiular Raimon perquè l’identifi-
quen amb una anomalia que, per la
seva banda, està obscurament relacio-
nada amb el terrorisme. No es tracta,
en definitiva, d’una actitud ideològica
meditada sinó d’una mena de ressort. I
és que el nacionalisme banal és potser
això: un ressort mental.

UNA DE LES COSES QUE POSEN de mani-
fest aquesta mentalitat és el fet de ser
molt vehements amb determinades
abstraccions metafísiques com ara “el
sistema”, i en canvi ser acríticament in-
diferents amb coses concretíssimes,
properes i fins i tot quantificables,
com ara el tracte fiscal que l’Estat
espanyol dóna a Catalunya. És molt
senzill i complaent fotre quatre mano-
tades a l’aire fent veure que es lluita
contra l’invisible “sistema”. En canvi,
sembla que no ve tan de gust constatar
que hi ha un problema més a la voreta,
tot just davant dels seus piercings na-
sals, i no és cap abstracció evanescent.
Mireu, compañerxs: aquí hi ha proble-
mes com a tot arreu, perquè la crisi
econòmica és mundial, però alguns
són absolutament específics. Que jo sà-
piga, Espanya no té un tracte fiscal abu-
siu amb Islàndia o amb Grècia, però sí
amb Catalunya. Si vosaltres aneu repe-
tint això del “¡dejad los nacionalismos
aparcados!” és senzillament perquè
aquest abús ja us està bé.

SIGUEM HONESTOS: durant els mandats
de Clos i Hereu Barcelona s’ha conver-
tit en un pol d’atracció d’un tipus de
personal molt concret. Si en les protes-
tes de Bolonya es feien passar per estu-
diants, l’U de Maig es feien passar per
metal·lúrgics, etc. Ara proven d’apode-
rar-se d’un moviment que, en si ma-
teix, és legítim i té la seva raó de ser.
Sense els compañerxs de sempre, po-
dria transformar-se en una cosa cons-
tructiva i fins i tot propositiva. Amb
ells és impossible: no aspiren, ni han
aspirat mai, a construir ni a proposar
res. Bé, res, res, no: tenen molt clar
que a la plaça de Catalunya només
s’ha de parlar en espanyol.
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QUI CONTROLA A PLAÇA CATALUNYA
TÉ MOLT CLAR QUE NOMÉS S’HI HA
DE PARLAR EN ESPANYOL
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Els pinxets que controlen
les assemblees de la
plaça de Catalunya
no són imperialistes
ultradretans ni res per
l’estil. La imposició
de la seva llengua, que
ha acabat triomfant a
la plaça, obeeix més
aviat a allò que alguns
sociòlegs anomenen
“el nacionalisme banal”


