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ent sincers, decidir costa una mica
més. Per això és bo que s’obri el de-
bat i que s’hagin descarat les posi-
cions, ja sigui d’empresaris ale-

manys o de patronals catalanes, perquè de
seguida observem quina durada i quina so-
lidesa tenen els arguments de cadascú. I
també veiem, cada dia amb més rapidesa, el
seu grau de sinceritat. De seguida hem
après a veure si un argument és només una
manifestació de por per perdre mercat, o si
hi ha càrrega ideològica oculta, o si simple-
ment és una fal·làcia inconsistent. L’avan-
tatge dels processos de decisió és que no hi
ha una altra manera de fer-los que enfron-
tant-se a la realitat sincerament. I això pot
ser lent, i dur, i contradictori: però sempre
acaba fracassant allò que no arribi a alts
graus de sinceritat. Encara que trigui. Mi-
llor si triga. Més veritat serà.

LA PART INDEPENDENTISTA TAMBÉ té deu-
res. Som sincers, quan diem que no hi ha
riscos econòmics? Ni d’integració dins la
UE? Som sincers quan diem que el tema de
la llengua i de la identitat és secundari?
Som sincers dient que som majoria clara?
Tot això ens ho hem de preguntar si volem
que el procés vagi bé, i que ens ho pregun-
tem no vol dir que ens ho responguem sem-
pre de manera favorable. La veritat pot ser
incòmoda i pot no agradar-nos, però ens
l’hem de preguntar. De tal manera que mol-
ta gent acaba dins l’independentisme no
perquè tingui certeses de prosperitat, sinó
perquè té certeses de misèria si les coses es

S queden igual. Cap problema. És una mane-
ra d’arribar a conclusions sinceres quan un
s’enfronta a una decisió delicada.

EL QUE NO S’HI VAL ÉS NO DECIDIR. Ja no
estem parlant d’un dret, a hores d’ara, sinó
d’un deure. I l’única manera de complir
amb aquest deure és construint les màxi-
mes certeses possibles, dins de la incertesa.
Deia Francesc Pujols que Catalunya és la
pàtria de la veritat, i només amb la veritat
afrontarem bé una cruïlla d’aquesta enver-
gadura. Podem portar molts anys enga-
nyant-nos, o no volent veure, o regalant-nos
les oïdes, o creient que tot seria fàcil, o que
es podia construir la independència només
amb ideals. L’hora de la veritat significa la
veritat còmoda i la veritat incòmoda. I per
tant és bo que tothom tregui les seves idees i
els seus arguments, i que tothom ho faci
amb contundència.

UNA ALTRA COSA ÉS LA POR. És altament
satisfactori veure com els discursos de la

por duren dos telenotícies, com no colen,
com ja es poden distingir dels veritables
raonaments. El discurs dels empresaris
alemanys s’ha aguantat poquíssim, de tan
prim que era, de tan carregat de por que
estava. Per a decidir, a ningú li convé escol-
tar gent amb por o idees amb por. Si hi ha
por, que s’expliqui bé. Ha estat d’un pate-
tisme extrem veure com aquests empre-
saris defensaven l’statu quo amb una
apel·lació a les grans catàstrofes econòmi-
ques que no duia cap justificació al darre-
re. O escoltar el ministre Montoro parlar
dels monstres marins d’ultramar. Si ha de
guanyar qui digui més la veritat, o allò que
s’assembli més a la veritat, l’espanyolisme
sembla que ha begut oli.

ARA BÉ: NO CAIGUEM EN EL MATEIX vici.
Hem de deixar de parlar d’Ítaca, perquè a
Ítaca l’important és el camí i no podem
comprar camins eterns en aquests mo-
ments. Hem de deixar de parlar de dret a
decidir i hem de parlar més de deure de de-
cidir. Hem de deixar de parlar de la veu del
poble i parlar més del dret a l’autodetermi-
nació. Hem de deixar de parlar d’estat pro-
pi i parlar més d’independència. Hem de
deixar de parlar de terceres vies inconcre-
tes i parlar més de confederalisme. Les
cartes sobre la taula, també per la part ca-
talana. Tant com es pugui. S’ho mereixen
els ciutadans, s’ho mereixen els votants i
s’ho mereixen els que en teoria són els so-
birans de la decisió final. Si nosaltres par-
lem d’Ítaca, no ens estranyi que Montoro
parli de monstres marins. Aquest no ha de
ser el nivell del debat. Ha arribat l’hora de
la veritat, i de la sinceritat. Els qui tenen
por de la veritat els podem trobar tant en
un bàndol com en l’altre. I sortiran a la
llum, i no els pronostico un judici favora-
ble.

Sinceritat

EscriptorLA VERITAT POT SER
INCÒMODA I POT NO
AGRADAR-NOS

Jordi Cabré

Som sincers? Ens ho hem
de preguntar si volem
que el procés vagi bé,
i no vol dir que ens ho
responguem sempre
de manera favorable

EL
DIBUIX

er

om que a Catalunya Ràdio feien va-
ga i no va haver-hi retransmissió

d’en Puyal, vaig buscar una altra emis-
sora que radiés el partit en català. Vaig
ensopegar un locutor que tenia una pro-
sòdia i un nivell d’expressió que, a pri-
mer cop d’ull –d’orella–, eren prou cor-
rectes. Però em va percudir els timpans
sentir que “la Real té les portes de la fi-
nal tancades de bat a bat”. I que Pedro
no és una paparra, un corcó per als ad-
versaris, sinó “un corcoll”. I no hi va fal-
tar el verb mullar (de l’espanyol mojar)
per dir que un jugador havia marcat
dues vegades, en lloc del genuí sucar.
Vaig apagar la ràdio.

A La lenta agonia del català, o l’ús de

la llengua en els mitjans de comunicació
(Llibres de l’Índex, 2013), Jaume Medina
denuncia la mistificació de la llengua per
incompetència o deixadesa dels profes-
sionals dels mitjans. No comparteixo la
totalitat de les crítiques ni de les solu-
cions proposades, però sí el toc d’alerta.
La penetració del castellà –i l’anglès– és
tan persistent, tan quotidiana, que no-
més es pot contrarestar treballant la
consciència lingüística. Aquest és el
gran servei del llibre, atesta una pila de
nyaps, calcs, inexactituds, confusions i
transvasaments fraseològics i els con-
traposa a les formes correctes o tradi-
cionals del català. Consciència lingüísti-
ca per evitar els errors que cometem
sense adonar-nos-en, per identificar els
castellanismes flagrants i d’altres de
més subtils, i, sobretot, per detectar la
tendència suau, imperceptible però sos-
tinguda de les paraules i expressions vi-
ves i més naturals dels nostres pares i
avis per d’altres que, sense ser incorrec-
tes, difuminen a poc a poc el patrimoni
expressiu. Ho sento per em sap greu,
amb els ulls tancats per a ulls clucs, des-
propòsit per disbarat, trobar a faltar per
enyorar, veure’s capaç per veure’s amb
cor, inquilí per llogater, dent d’all per gra
d’all, tenda per botiga, etc.
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“Tancat de
bat a bat”

La columna

Ramon
Solsona

La penetració del castellà
només es pot contrarestar
treballant la consciència
lingüística




