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a uns dies va sortir per enèsima
vegada a la conversa el perpetu
dilema de fins a quin punt l’idio-
ma fa el caràcter d’una societat, i

més en uns temps tan globalitzats que
saber anglès –i aviat xinès– ja és no una
mera qüestió de cultura, sinó una neces-
sitat pràctica de l’ordre de tenir carnet
de conduir o saber nedar. Hi ha ments
opinants en l’àmbit cultural que respec-
tablement sostenen que l’idioma tant hi
fa, que la qüestió és allò que es diu, la for-
ça de l’expressió i la profunditat del con-
tingut, i evoquen autors cèlebres de
grans obres en idiomes que no eren els
propis d’origen: des de Marc Aureli que
escriu en grec àtic les seves Meditacions
fins a Conrad, Nabokov, Beckett, Iones-
co, Cioran, Kundera i el planter actual de
narradors de l’Índia que usa l’anglès.

Tot això venia per la discussió recur-
rent –i sembla que irresoluble i perpè-
tuament retornant– sobre si a Catalunya
cal que els ciutadans parlin castellà a un
estranger que no sap català. Hi ha ele-
ments en joc que més enllà de principis i
actituds de fons ajuden a decidir: en qui-
na situació es produeix el fet, en quin
àmbit ens movem, si el foraster acaba
d’arribar o fa anys que viu a Catalunya, si
hi ha implicacions ideològiques en joc.
Sigui com sigui, o l’indígena acaba par-
lant castellà, o queda com un maleducat,
desconsiderat i descortès.

Un és partidari de la comoditat i de la
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utilitat pràctica: per exemple, si hi ha en
joc un bitllet d’un tren a punt de sortir,
no serà el moment de lliçons d’història i
d’essències cíviques. Però davant de con-
viccions deliberades, potser val la pena
plantar-se, perquè justament allò que
s’evoca per exigir bona educació és el que
caracteritza –o descaracteritza– la iden-
titat col·lectiva d’una comunitat. Als ma-
teixos que exigeixen ser compresos, se’ls
acudiria actuar així a França, a Alema-

nya, a Anglaterra? Per descomptat que
no, i si els hi dius et diran que aquestes
són nacions històriques reconegudes, i
per tant allí sí que els ciutadans tenen
dret a parlar el seu idioma i els visitants,
l’obligació d’entendre’ls. I aquí s’entra en
la part eriçada de la situació, on surten
les causes i raons de fons per les quals
Catalunya no té aquest dret, ni la prerro-
gativa de ser exigent amb els visitants.

Però també hi ha qui creu que encara

que la llei ni la força objectiva dels agents
socials no t’emparin, els drets es gua-
nyen, es construeixen amb la pràctica
encara que tal pràctica comporti una
constància i una autoexigència que po-
den arribar a cansar a un mateix, poden
arribar a fer molta mandra. És com edu-
car criatures: si vols ser efectiu, no et
pots permetre excepcions perquè s’aca-
baran convertint en norma.

La determinació del caràcter d’una so-
cietat, els deia al començament, i el dret
a mantenir-lo. Es pot sentir ofès un visi-
tant perquè els indígenes se li adrecin en
l’idioma propi, perquè es neguin a utilit-
zar-ne un altre? Canvia la prerrogativa
de l’indígena el fet que conegui perfecta-
ment aquest segon idioma en el qual, per
suposada cortesia i bona educació, està
obligat a parlar davant del foraster? Un
fet recent aporta un nou aspecte a la
qüestió: els Mossos d’Esquadra –o un
sector dels Mossos– ha incorporat a la
protesta laboral una mesura de força cu-
riosa: adreçar-se als ciutadans en caste-
llà. Se n’ha parlat tant, que hi ha poques
coses a afegir. N’hi ha una, però, que no
he sentit ni llegit enlloc: que més que
maltractar i ofendre valors i símbols que
es té la missió de defensar –la llengua ca-
talana com a element vehicular–, el veri-
table ofès és el ciutadà que sent l’idioma
castellà com a patrimonial. No hi ha més
gran ofensa que utilitzar allò que és un
per intentar insultar els altres. ❋
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La força de l’idioma

La protesta dels Mossos en castellà ha deixat perplexa l’opinió pública ORIOL DURAN

MIQUEL DE PALOL

Encara que sembli mentida, només fa un trimestre que Josep Guardiola
va pronunciar la frase que comença “Si ens aixequem ben d’hora ben
d’hora ben d’hora...” i acaba amb un encoratjador “som un país impara-
ble”. Val a dir que ja sembla una parèmia de les de tota la vida, transmesa
d’avis a néts, però no va ser fins al 8 de setembre del 2011 que l’entrena-
dor del Barça la va dir en rebre la medalla d’or del Parlament. Després
tothom l’ha repetida, se n’han fet variadíssimes caricatures i, ara per ara,
no sembla que ens hagi d’abandonar. Doncs bé, l’ocurrència amb èxit de
Guardiola ha tingut un dany col·lateral des d’un punt de vista lingüístic. El
verb aixecar-se hi està ben aplicat, però té un sentit més ampli del neces-
sari per indicar el que Guardiola va voler dir. Ens aixequem del llit, sí, però
també de les cadires, dels sofàs i del terra. En canvi, hi ha un verb genuí
que només s’aplica a aixecar-se del llit: llevar-se. Guardiola podia haver
dit “Si ens llevem ben d’hora...” però va optar per un hiperònim com aixe-
car-se. El significat dels hiperònims sempre és més ampli. Embarcació és
hiperònim de canoa, per entendre’ns. I aixecar-se, o alçar-se, ho són de
llevar-se. Aixequem-nos d’hora, però no deixem de llevar-nos. ❋
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