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EL
DIBUIX

Fer

ón elements constitutius de la
Catalunya contemporània la se-
va diversitat i capacitat integra-
dora, així com l’existència d’un

ample consens social en defensa de la
llengua catalana, sigui quina sigui la
llengua de cadascú. Tothom entén que
és aquí on el català va néixer i és també
aquí –i al nostre entorn immediat– on
es juga el seu futur, sense cap indret,
enllà del “mar gran”, on s’hagi establert
i pugui perpetuar-se. Reforça encara
més aquesta general defensa del català
que els enemics de la llibertat i la justí-
cia n’hagin fet un blanc fonamental de
la seva “croada” de sempre; i és que la
mera existència del català desmenteix
l’èxit imperial contra la diferència.

ÉS AQUESTA UNA OBSESSIÓ arquetípica
de l’absolutisme borbònic –per via mili-
tar o sin que se note el cuidado
(1716)–, traspassada després al repu-
blicanisme jacobí i a determinades con-
cepcions pseudodemocràtiques. Ho és
l’ofensiva politicojudicial contra el mo-
del lingüístic català. Ho és la liquidació
de TV3 i Catalunya Ràdio al País Valen-
cià. Ho és l’ofensiva de la dreta valencia-
na i balear contra la llengua catalana i
l’escola integradora. Ho és la denomi-
nació de Lapao imposada al català d’A-
ragó. Ho és sobretot la passivitat còm-
plice de l’Estat davant d’aquests atacs
contra el català. Ho és l’obligatorietat
del castellà a la Constitució, en solita-

S
ri, amb el greu desequilibri jurídic que
això comporta per a les altres llengües
en els seus propis territoris. Ho és la
prohibició de la lliure associació entre
comunitats autònomes, cosa que seria
molt convenient entre les terres de
parla catalana.

ON SIGUI QUE LA LLENGUA CATALANA és
atacada, tota ella en sofreix. I, per més
que el pancatalanisme resulti una equi-
vocació contraproduent, no és menys
cert que es fa inexcusable un compro-
mís territorial compartit per la llengua
catalana, en totes les seves modalitats i
denominacions. I que cap poder públic
democràtic i responsable no pot igno-
rar-ho sense deslegitimar-se. Aquest és
sobretot el cas de l’Estat espanyol en in-
hibir-se o fer-se còmplice, per exemple,
de l’atac permanent contra la unitat de
la llengua per compte de la dreta valen-
ciana. Només cal imaginar què passaria
si, a Andalusia, una força política gua-

nyadora tractés d’instituir l’andalús
com a llengua distinta del castellà.

“I QUÈ FAREM SI US N’ANEU? –em deia un
valencianista– L’agressió contra el ca-
talà s’intensificarà.” Precisament ara
que l’interès compartit de Catalunya i
el País Valencià per l’Eix Mediterrani
semblava que podia fer enrere la conta-
minació blavera. Però, i si es refés el
pacte Catalunya/Espanya? L’Estat es-
panyol ha d’acabar per fer una proposta
raonable, encara que la demori fins a la
pèrdua de la majoria absoluta del PP.
Aquest, com a molt tard, serà el mo-
ment d’una possible negociació i d’un
possible acord bilateral. Un acord que
hauria de basar-se en alguns punts evi-
dents: 1. La sobirania lingüística, cultu-
ral i educativa; 2. Un pacte fiscal just,
amb compromís sobre l’ordinalitat i so-
bre la inversió de l’Estat; 3. Una franja
pròpia de relacions internacionals... I,
alerta, hauria d’incloure també un pac-
te d’Estat per la unitat i la promoció de
la llengua catalana, així com per la lliu-
re emissió dels mitjans de comunicació
que s’hi expressen. Hauria de ser,
aquesta, una definitiva declaració de
pau lingüística per compte de l’Estat,
amb la renúncia a la guerra latent con-
tra la diferència i la consegüent renún-
cia a la prohibició constitucional d’asso-
ciació entre les comunitats que ho de-
sitgin, vestigi vergonyant d’una vella i
insostenible humiliació armada.

Llengua i pacte bilateral

ON SIGUI QUE LA LLENGUA
CATALANA ÉS ATACADA,
TOTA ELLA EN SOFREIX
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L’Estat ha d’acabar
per fer una proposta
raonable basada en
la sobirania lingüística,
cultural i educativa,
i un pacte fiscal just

 on tu veus un desert / eixams de
mons formiguegen”, canta Roger

Mas amb versos de Jacint Verdaguer.
M’estimula pensar que res no és mes-
quí: hi ha llavors plantades en una terra
que s’ha regat i adobat i que, tot de cop,
ara que n’és el temps, han sortit a la
llum. Les dones, per exemple. No és la
primera vegada que en parlo, però és
que pel que ens hi va n’hauríem de par-
lar més, d’aquestes dones de casa nos-
tra que eren llavors i que ara ja són
fruit, de tots colors, de tots els gustos,
àcides o dolces, tendres o madures, to-
tes diferents, totes a punt, totes im-
prescindibles. Aquestes dones que
s’han anat posicionat sense fer gaire
soroll i avui fan sentir les seves veus se-
gures i ben modulades per sobre el gui-
rigall inconsistent de la selva mediàtica.

Són les que encapçalen els projectes
solidaris, reivindicatius, independentis-
tes, de justícia social. Parlo de l’Ada Co-
lau i la Lucía Caram, l’Àngels Guiteras,
la Carme Forcadell i la Muriel Casals, la
Patrícia Gabancho, la Teresa Forcada, la
Isona Passola... Totes breguen en un
món complicat que la crisi ha fet més
descarnat encara, tenen responsabili-
tats i la gent els té confiança, les se-
gueix i els reconeix autoritat. I això és
un triomf.

Algunes d’aquests dones han escrit
llibres, de d’altres se n’han escrit. Com
que les seves idees ens han de servir
per fer un país millor, crec que quasi te-
nen l’obligació de sistematitzar-les i do-
nar-les a conèixer al públic. Però
aquests llibres mig assaig mig biografia
també ens les acosten i ens les fan veu-
re de carn i ossos, sentimentals, autèn-
tiques, estimables. Dilluns passat a la
Moritz l’admirada Pilar Rahola i l’Eva Pi-
quer presentaven el llibre que l’Eva ha
escrit sobre la Marta Rovira, una
d’aquestes dones de què parlo. L’ocu-
pació full time de la Rovira és que el 9-N
puguem votar. Està molt enfeinada, no
cal dir-ho. És una dona jove que m’agra-
da perquè és tenaç i honesta. Les dones
se l’escolten. I els homes també.

“I

S’hauria de parlar més de
les dones que s’han anat
posicionant i que avui fan
sentir les seves veus

Llavors

La columna
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