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brim el diari cada dia amb un
cert ai al cor, amb por de rebre
males notícies, malgrat saber
que no totes ens afectaran de

la mateixa manera. En col·locarem algu-
nes en l’apartat “informacions”, és a dir
allà on va a parar allò que pensem que és
bo de saber i prou. D’altres notícies, en
canvi, ens commouran, indignaran,
alegraran o ens faran rumiar. I de vega-
des, actuar. Aquest efecte emocional, el
que realment ens mou en un o altre sen-
tit depèn, en part, del contingut de la
notícia en ella mateixa i de la versió que
se li dóna (és diferent una fotografia
que unes xifres o unes estadístiques...),
però sobretot depèn de la proximitat
dels esdeveniments narrats a les nos-
tres vides, a les nostres experiències
personals i col·lectives. Són les expe-
riències viscudes o actuals les que ens
duen o bé a pensar: “ves, quina llàsti-
ma” abans de passar plana ràpidament,
o bé desvetllen la nostra empatia i ens
poden impulsar a actuar.

UN EXEMPLE COLPIDOR. Com ens hem
pres la notícia que Cameron no vol col·la-
borar econòmicament a salvar els nàu-
frags que pretenen arribar a Europa tant
si com no? Com, ja més a prop de casa,
les referides al tracte que reben els que
volen saltar les esmolades tanques a Me-
lilla? Com allò de l’intent de justificar le-
galment el retorn “en calent”? Què hi
passa de veritat, als CIES? Els organis-
mes pertinents de la Unió Europea i els
defensors dels drets humans, ja han fet
sentir la seva veu perquè alguns conve-
nis internacionals no s’estan respec-
tant. Però segueix havent-hi una gran
desproporció entre el sofriment humà
d’aquells que no han comès cap altre de-
licte que no sigui voler canviar de vida i la
feble resposta del conjunt de la ciutada-
nia enfront les mesures que prenen i vo-
len prendre els responsables polítics.
Deu ser que els considerem massa “al-
tres”, diferents, potser fins i tot perillo-
sos, tal com passa sovint amb allò desco-
negut. Però les respostes poden canviar
quan s’hi ha estat a prop, quan se’ls ha
conegut, s’hi ha parlat i mirat als ulls.
Aquests humans de pell i cultura dife-
rents deixen de ser una xifra, una foto,
un punt en una estadística per transfor-
mar-se en Fousseini, Sadou o Aisha, en

O

persones concretes que entren a les nos-
tres vides i amplien i enriqueixen les
nostres experiències vitals. Ens resulta
aleshores senzill defensar els seus drets
humans. Sabem que no és fàcil aproxi-
mar-se a la vida d’aquests humans en pa-
ïsos i cultures embadalides que tendei-
xen a separar, etiquetar i aïllar. Les bar-
reres no són tan sols al Marroc, Melilla o
a les costes de Lampedusa; són en el
nostre interior, en l’actitud fatalista,
impotent o silenciosament còmplice.
Cal nodrir de força afectiva, de coneixe-
ment personalitzat i d’empatia les ac-

cions i pressions per fer respectar els
drets humans, que d’altra manera van
quedant en paper mullat.

UNES INTERRELACIONS més intenses ens
beneficiarien a tots. Ens enriquiríem
amb visions del món diferents que po-
drien ajudar a disminuir el nivell de su-
pèrbia col·lectiva dels europeus, quan
ens hauríem de penedir de tantes mali-
fetes. Hauríem d’optar, obertament, cla-
rament, pel mestissatge, la barreja quo-
tidiana i personalitzada. Ja sabem que
això és possible; ens ho demostren els in-
fants educats des de petits en espais co-
muns que viuen amb tota normalitat les
diferències de color de pell i d’hàbits. Els
mestissatges, a més, donen grans fruits
culturals, malgrat l’esforç col·lectiu que
inicialment comporten. Ens cal, a més
de vetllar activament per la correcta
aplicació dels convenis sobre drets hu-
mans, dur a terme altres formes d’afron-
tar aquest conflicte imparable, que té les
seves arrels en les enormes desigualtats
de Nord i Sud. Hem de tractar els hu-
mans, en la nostra quotidianitat, com el
que són, persones, de manera que als
nostres ulls deixin de ser els “altres” per
convertir-se en “nosaltres”.

Notícies dels “altres”
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informe de política lingüística que
elabora cada any la Generalitat és

com més va més triomfal. El correspo-
nent al 2013, que acaba de fer-se públic,
gairebé deixaria sense arguments els
partidaris de la independència en l’apar-
tat corresponent als greuges lingüístics,
en l’improbable cas que algú se’l cre-
gués. Diu que “el 94% de la població
adulta entén el català i més del 80% el
saben llegir i parlar”. Sí que s’han fet bé
les coses des de la pressupostàriament
retallada administració autonòmica,
malgrat l’espoli estructural i la conjuntu-
ra de crisi. Hi ha tanta gent que entén la
llengua catalana que hauríem de poder
anar per tot el país en la seguretat que
quan diguem “bon dia”, més de nou de
cada deu interlocutors ens respondran
“sí, sembla que fa bon dia”. Si no fos així,
si l’experiència d’un català reflectís la
proporció inversa, aquest català hauria
de considerar-se molt desafortunat i
malastruc, i més li valdria no dir res per-
què aquestes dades estadístiques deuen
ser científiques a més no poder. Recullen
per exemple que el 82,4% de la població
de més de 15 anys saben llegir, no en al-
guna llengua –que ja semblaria un per-
centatge prou elevat– sinó precisament
en la catalana, i que el 60,4 la saben es-
criure. Algun català emprenyat potser
dubta de com es fan les enquestes, i
creu que llegir és alguna cosa més que
suposar el significat de la paraula “sorti-
da” quan apareix sota una fletxa que in-
dica per on se surt; però no s’hi val a
dubtar, perquè si el conseller Mascarell
afirma que “Catalunya, un país amb una
estructura demogràfica exuberant, ha
aconseguit uns estàndards de qualitat
lingüística molt elevats”, és perquè en té
proves fefaents i contundents. De l’ex-
uberància demogràfica tothom en té, de
proves; dels estàndards de qualitat, no,
perquè deu ser matèria esotèrica només
a l’abast dels elegits. El comú dels ho-
mes, catalans per descomptat, es pre-
gunta, davant aquest informe d’exaltació
sociolingüística: si és que tanta i tanta
gent sap català, com és que no el fan
servir?, per què se n’amaguen?, se’l
guarden per les grans ocasions?
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