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o m’agradaria que allò que Es-
panya ha fet, tradicional-
ment, amb els catalans, ho fés-
sim nosaltres amb els arane-

sos, en qüestió de llengua i identitat:
menyspreu, oblit, discriminació... M’ha
vingut al cap, ara, mirant el model de pa-
pereta de vot previst per al 9 de novem-
bre. La doble pregunta apareix redacta-
da en dos idiomes, català i espanyol, ofi-
cials en el territori del Principat, però, de
manera inexplicable, no hi apareix la
tercera llengua que té, exactament, la
mateixa consideració d’oficialitat: l’occi-
tà, conegut com a aranès a l’Aran. Amb
Luxemburg, el Principat és l’únic indret
de la Unió Europea amb tres llengües ofi-
cials en un mateix territori. El text de
l’Estatut d’Autonomia, al qual va passar
el ribot primer el parlament espanyol,
sota la direcció professional del fuster-
ebenista Alfonso Guerra, i després el Tri-
bunal Constitucional, va mantenir, tan-
mateix, un article on s’estableix aquest
règim de triple oficialitat lingüística: “La
llengua occitana, denominada aranès a
l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest ter-
ritori i és oficial a Catalunya, d’acord
amb el que estableixen aquest Estatut i
les lleis de normalització lingüística.”

LA COSA NO POT SER MÉS CLARA, doncs.
La llengua occitana no és oficial només a
l’Aran, sinó que n’és “a Catalunya”, a la
totalitat del territori del Principat, a to-
tes les seves comarques, ciutats i pobles

N sense excepció. No es tracta, doncs, de
fer paperetes en occità només per a
l’Aran, sinó per a tot Catalunya. L’1 d’oc-
tubre de 2010 el Parlament va aprovar la
llei de l’occità, aranès a l’Aran, que tenia
com a objectiu, entre altres, “la protec-
ció de l’occità a Catalunya [...] en tots els
àmbits i sectors”. La mateixa llei recull
que, entre els drets reconeguts, hi ha el
de “no ésser objecte de discriminació per
raons lingüístiques”. És evident, doncs,
que s’incompleix la legalitat catalana en
discriminar lingüísticament l’occità a
les paperetes, en un àmbit tan específic
com és l’electoral. I que el promotor de la
discriminació no és l’autoritat espanyo-
la, sinó la catalana. Ja sé que, per a al-
guns, aquesta anomalia pot ser conside-
rada una fotesa, un detall menor, un as-
pecte sense importància, enmig de l’hu-
racà vertiginós en què avui ens movem,
dia rere dia. Però no és així, perquè és en

aquests aspectes concrets que un país i
un govern guanyen la seva credibilitat o
bé la perden del tot.

AMB QUINA LEGITIMITAT podrem nosal-
tres queixar-nos de la discriminació lin-
güística habitual a què el govern espa-
nyol, de qualsevol color ideològic, ha sot-
mès i sotmet la llengua catalana, en
tants i tants àmbits i funcions, si resulta
que nosaltres fem exactament el mateix
amb la llengua dels aranesos, a l’hora de
la veritat? És profundament lamentable
que s’hagi desaprofitat fins ara, davant
del món, l’oportunitat de la propaganda
gratuïta que hauria significat imprimir
les paperetes de la consulta del 9 de no-
vembre en les tres llengües que, ara i
tant, tenen la condició d’oficials en el ter-
ritori que figura que es vol independit-
zar. Cada cop que un mitjà de comunica-
ció, d’arreu del món, reprodueix la pape-
reta en qüestió en només dues llengües,
està donant una imatge de Catalunya
que no és aquella que, segons la nostra
pròpia legalitat, correspon. L’Aran, el
territori més petit de llengua occitana,
va donar al seu idioma el reconeixement
més gran a què pot aspirar-se: el de l’ofi-
cialitat. D’aquesta manera, Catalunya
esdevenia l’únic territori, a Europa i al
món, on l’occità era idioma oficial. I la
notícia va provocar efectes del tot posi-
tius en els territoris occitans de França i
Itàlia, que posaven Catalunya com a ex-
emple de sensibilitat democràtica i de
respecte a la diversitat i a les minories
culturals i nacionals. Fóra una llàstima
que, precisament en aquest moment del
procés d’emancipació nacional, el món
veiés com, en els instants decisius, l’ofi-
cialitat de l’occità, a Catalunya, no passa
de ser aigua en un cistell. De vímet...
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EL
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Fer

issabte passat, l’economista català
Germà Bel, l’historiador Josep Maria

Solé i Sabaté, el sociolingüista Miquel
Strubell i jo vam aterrar a Cambridge per
participar en un debat en una sala uni-
versitària plena de gom a gom. Solé i Sa-
baté va fer un resum de les relacions poc
conegudes entre Anglaterra i Catalunya
del segle XVIII ençà; Strubell va analitzar
una investigació portada a terme per un
sociòleg espanyol als anys noranta, so-
bre com la resta dels espanyols perce-
bien els catalans, i Bel va comparar els
sistemes polítics verticals (Espanya,
França) amb els horitzontals (Suïssa,
Alemanya).

Si s’ha de jutjar pels comentaris pos-
teriors del públic, tot plegat va agradar
molt, en bona part perquè aquestes in-
tervencions acadèmiques havien estat

genuïnament originals. Ho remarco, perquè
fa molts anys que en el món universitari an-
gloamericà es plagia material de la xarxa,
fins al punt que ara hi ha diverses aplica-
cions per descobrir si qualsevol disserta-
ció, tesina o tractat conté paràgrafs reta-
llats de textos preexistents.

Per neutralitzar aquestes aplicacions,
fins i tot se n’ha inventada una altra –l’Anti-
Anti-Plagiarism System– que detecta parà-
grafs plagiats i en modifica alguna paraula,
sense canviar-ne el sentit; així, legalment,
l’autor no pot ser acusat de plagi. Es veu
que s’hi ha d’anar amb compte, però, atès
que, de vegades, erra el tret i produeix ex-
pressions estranyes, com la ja famosa si-
nister buttocks (‘natges sinistres’). La frase
original era left behind (‘deixat enrere’). Left
també vol dir ‘esquerra’ en anglès, i behind,
‘cul’. L’aplicació havia buscat sinònims –si-
nister i buttocks–, però per als significats
equivocats de les paraules en qüestió.
Afortunadament, no calia usar cap aplica-
ció semblant per als discursos que es van
fer al Cambridge Union dissabte passat.

Ser autèntic pot costar de vegades, però
convenç molt més. Al contrari de certs polí-
tics que, en els discursos, no deixen de
manllevar certes frases de segons quines
lleis, ad infinitum.
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