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mb molta dificultat trobaríem
l’exemple d’un estat suposada-
ment democràtic que expulsi
del seu parlament un diputat

pel fet de parlar la seva llengua. Això no
obstant, va passar la setmana passada
al Congrés espanyol quan el president
de la cambra, Jesús Posada, va cridar a
l’ordre i finalment va fer fora del recinte
els diputats d’ERC Joan Tardà, Alfred
Bosch i Teresa Jordà, una circumstàn-
cia que ja s’havia produït en un grapat
d’ocasions (i que també havien afectat
Joan Tardà) quan José Bono presidia el
Congrés durant la VIII i IX legislatures.
Sols aquest fet ja confirma el fracàs del
projecte espanyol com a realitat pluri-
nacional i, tal vegada, d’acord amb allò
que he suggerit, com a democràcia.

L’HOSTILITAT CONTRA EL CATALÀ també
referma la legitimitat de les aspiracions
secessionistes catalanes: els catalans
no podem continuar en un estat que no
tracta amb igualtat la llengua d’una de
les seves comunitats nacionals (la qual,
a més, gaudeix teòricament d’un esta-
tus de cooficialitat) de manera que en
cada acte de repressió del seu ús s’agre-
deix no sols la dignitat de la persona
sancionada sinó la de tots els parlants
d’aquella llengua. No obstant això, que
el 2013 encara hàgim de denunciar
aquests dèficits és una xacra que corca
Espanya com a model de convivència
però, com sovint passa en aquests ca-
sos, és una mostra de les contradic-
cions, les febleses i la irresponsabilitat
del catalanisme polític.

SI EN ALGUN MOMENT dels darrers 30
anys tots els diputats catalans s’ha-
guessin plantat sistemàticament per
aconseguir que el català es pogués fer
servir a les institucions centrals, o bé ja
s’hauria reformat el sistema en un sen-
tit favorable al pluralisme lingüístic o
bé el conflicte nacional s’hauria accele-
rat perquè el caràcter repressiu i uni-
formitzador de l’Espanya castellana
s’hauria fet més obvi, més injustificat i
més insuportable. Però la història con-
sisteix en el fet que només els diputats
d’ERC, i tan sols de tant en tant, han go-
sat tensar la corda fins al límit de l’ex-
pulsió. Cal posar de manifest la docilitat
i la passivitat amb la qual han actuat
amb el tema de la llengua al Congrés la
resta de diputats escollits per partits
que en algun moment s’han qualificat
de catalanistes, un arc que comprèn del
PSC a ICV passant per CiU, amb la ver-
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gonya que ha significat de vegades ar-
renglerar-se sense fissures a la prohibi-
ció de l’ús del català, provar de ridiculit-
zar els diputats d’ERC pel suposat ca-
ràcter extemporani i freak de les seves
reivindicacions i, en un exercici d’auto-
odi abominable, contribuir a combatre
la voluntat de parlar en català amb més
insistència que un diputat castellano-
parlant com s’esdevingué en el cas de
Teresa Cunillera del PSC, tot fent d’as-
sistent a Jesús Posada a l’hora de bus-
car el fonament legal en el reglament
del Congrés que permetés censurar
Tardà. L’actitud dels diputats del PSC
en aquest aspecte i el seu servilisme lin-
güístic (com també la dels d’ICV) sem-
pre ha estat lamentable si tenim en
compte que des de l’angle del seu supo-
sat ideal suprem, el federalisme, el mo-
nolingüisme a les institucions centrals

és l’antítesi dels models de federació
plurinacional que funcionen.

DURANT LES MEVES ESTADES de recerca a
Suïssa, recordo que em va impressio-
nar l’ús habitual i amb plens efectes de
les quatre llengües oficials de la Confe-
deració (francès, alemany, italià i ro-
manx) a l’Assemblea Federal, al Consell
Federal o al Tribunal Suprem Federal. I
encara em va impressionar més que
quan vaig interrogar alguns diputats
sobre com s’organitzava el servei de tra-
ducció a l’Assemblea em van dir que no
en tenien perquè se suposava que els re-
presentants del poble i, en general,
aquells que accedien a les altes magis-
tratures tenien prou nivell per almenys
entendre les intervencions en qualsevol
de les altres llengües oficials que no fos-
sin la seva llengua materna. La compa-

ració amb les institucions
espanyoles és esgarrifosa,
no sols per la prohibició sinó
també per l’ostentació cafre
d’ignorància que significa la
manca d’interès i el desco-
neixement de les altres llen-
gües de l’Estat. En el cas del
poder judicial només recal-
co que també la setmana
passada Marc Belzunces va
anunciar que interposaria
un recurs davant del Tribu-
nal Europeu de Drets Hu-
mans perquè tant el Tribu-
nal Suprem com el Tribu-
nal Constitucional no ha-
vien admès els seus recur-
sos pel fet d’haver estat es-
crits en català.

PERÒ, PEL QUE FA al Congrés,
l’actitud de submissió lingüística més
aclaparadora i incomprensible conti-
nua essent la dels diputats de CiU, els

quals mai no s’han dignat a aixecar
una mica més el to de veu en defen-
sa de la llengua, com de fet encara
és hora que mantinguin una actitud
de conflicte frontal amb cap altra

qüestió nacional. I jo em pre-
gunto, si fins ara han estat
incapaços de plantejar un
conflicte amb el català, com
seran capaços de sostenir
l’enorme tensió que suposa
un procés cap a l’estat propi?
I, fins i tot en el supòsit que el
gest sobiranista es reconduís
cap a una reforma constitu-
cional, amb l’aquiescència,

com s’ha insinuat aquests dies, dels al-
tres grups, com es pot ni tan sols perfi-
lar la possibilitat de la transformació
constitucional si en 30 anys han estat
incapaços ni tan sols de reformar el re-
glament del Congrés? (i això que acabo
de dir també val per als cants de sirena
que puguin procedir de les files del PSC-
PSOE). És feridor que les reaccions po-
lítiques continuen sent les de sempre,
fins i tot en un context de setge contra
la llengua com es va tornar a evidenciar
amb la darrera decisió del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya contra
la immersió. És del tot intrigant discer-
nir com es produirà un canvi radical si
no hi ha ni tan sols un replantejament
dels reptes a curt termini que podrien
tenir una resposta senzilla i efectiva. Si
continuem fent el de sempre, continua-
rem com sempre, o pitjor.

Llengua i humiliacions

SI CONTINUEM FENT EL DE
SEMPRE, CONTINUAREM
COM SEMPRE, O PITJOR

Professor de dret de la UPFHèctor López
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