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anuel
Sanchis
Guarner
va repro-

duir a la seua Gramà-
tica Valenciana
(1950) un text que
Pompeu Fabra va de-
dicar als escriptors va-
lencians en un article
publicat en la revis-
ta Nostra Parla l’any
1918: “Nosaltres, ca-
talans, no desitjaríem
altra cosa sinó que
emprenguéssiu una
obra de forta depura-
ció del vostre idioma,
encara que no us
preocupéssiu gens
d’acostar-vos al nostre
català; que tractéssiu
de descastellanitzar el
valencià i de redreçar-
lo i d’enriquir-lo pro-
curant acostar-lo al
valencià dels vostres
grans escriptors me-
dievals. Així, tot fent
una obra purament
valencianista, us tro-
baríeu haver fet una
obra catalanista.” El
got mig ple o mig buit.
Hi ha valencians, com
Sanchis Guarner, que
van voler aprofitar
aquest text per defensar la catalanitat del
seu idioma alhora que reivindicaven les for-
mes pròpies de l’idioma al sud del riu Sènia.
N’hi ha, però, que consideraven que Fabra
se’n desentenia. Com a enginyer, com a
home pragmàtic, decidia deixar els valen-
cians “a la seva sort”: “Vosaltres, valen-
cians, ja us ho fareu.” Si decidiu reivindi-
car el vostre idioma, depurar-lo, descaste-
llanitzar-lo, i, sobretot, usar-lo, ja ens hi
trobarem. Si, per contra, us decanteu pel
castellà, per prolongar la subordinació que
us ha definit en els darrers tres segles, ja us
trobareu amb els castellans.

POTSER AQUESTA DUALITAT és superficial,
una caricatura excessiva, però també és
una manera vàlida d’interpretar els fets i
l’actitud de Fabra. Quan la Renaixença a
Catalunya va adquirir dimensió política, els
“catalans” es van sentir sols. Totes les crides
que els seus escriptors havien fet als seus

M

homòlegs valencians –sobretot– i balears
es van trobar amb recels, reticències i pro-
fundes discrepàncies. El patriarca d’aques-
ta “Renaixença” al País Valencià, Teodor
Llorente, en la seva copiosa correspondèn-
cia amb els seus homòlegs catalans els va
advertir tant com va poder que a València
“la recuperació literària del llemosí” ni im-
plicava ni comportava cap reivindicació po-
lítica. Les pròpies capacitats, les capaci-
tats de cadascun, i els límits quedaven ben
clars des de l’arrancada. Les dependències
polítiques de Don Teodoro, les de la matei-

xa societat valenciana, impedien anar
més enllà. Unes dependències, per cert,
que tenien extensions més amargues en-
cara, com ara l’idioma familiar, perquè el
“patriarca” va parlar als seus fills en caste-
llà, com comenta el mateix Teodor Lloren-
te i Falcó en les seves memòries.

L’ACTITUD DE POMPEU FABRA s’ha d’enten-
dre fins aquest context. La llosa regionalista

hi pesava massa. I hi ha conti-
nuat pesant sempre. A poc a poc
les reticències, però, van anar
deixant pas a les coincidències.
Si no hagués esclatat la subleva-
ció –ara que la parauleta s’ha po-
sat de moda– del juliol del 36,
aquest retrobament, la cons-
ciència de parlar un mateix idio-
ma i la temptació de recuperar
la unitat de l’antiga corona,
s’hauria acabat imposant. Així
ho fan preveure els moviments
polítics del País Valencià i de les
Balears durant els anys trenta.
Però tot es va trencar amb el
franquisme. I amb la recupera-
ció de la democràcia, dins la
transició espanyola, va caldre
començar quasi des de zero.

TENEN RAÓ els qui consideren
que la llengua és un “virus”. Que
es comença acceptant que “va-
lencià”, “mallorquí” i “català”
són la mateixa llengua i que
s’acaba vés a saber on. Però, per
sobre d’aquestes considera-
cions, n’hi ha de més profun-
des. Com ara que la llengua ca-
talana té ple sentit i més vitali-
tat si és capaç d’articular un do-
mini, un mercat, un univers
compartit. I això ha fallat molt
des que la política va marcar
unes llengües autonòmiques,
diferenciadores, i un idioma
compartit, comú, que és el cas-

tellà. Una vegada i una altra cal reivindicar
la necessitat de la unitat com a garantia de la
supervivència. L’opinió pública de Catalu-
nya va quedar gratament sorpresa quan mi-
lers de mallorquins, menorquins i eivis-
sencs van desafiar el govern de José Ramón
Bauzà al carrer i van reivindicar l’hegemo-
nia del català a l’ensenyament. Encara se
sorprendrien més si saberen quants pares
valencians demanen cada any, obstinada-
ment, atàvicament, que els seus fills rebin
l’ensenyament en català. Els dos territoris
han patit una devastació, més llarga en el
cas valencià, durant els darrers anys. Ara re-
viscolen. Els nous governs valencià i balear
tornen a situar el català com una prioritat.
És tan estrafolari demanar als “catalans” de
Catalunya que consideren tot aquest món
com a propi? Que s’identifiquin amb el cata-
là al sud, terra endins i mar enllà? És possi-
ble superar els límits de la Renaixença i les
estratègies de Pompeu Fabra?

Llengua catalana,
no principatina

LA UNITAT
COM A GARANTIA
DE SUPERVIVÈNCIA
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És possible superar els
límits de la Renaixença
i les estratègies de
Pompeu Fabra?

XAVIER PORRATA

n aquest plenari hi ha de tot. I
hi ha dos catalans, ho recor-

do”, deia Encarnación Roca, magis-
trada barcelonina, a la Cadena SER
com a argument de legitimació del
Tribunal Constitucional (TC) en les
seves decisions contra les institu-
cions catalanes. Però Roca mentia,
no hi ha de tot, al TC. No hi ha, per
exemple, juristes independents. No-
més hi ha persones de confiança
dels partits polítics, com ella i Juan
Antonio Xiol (extrec els noms en cas-
tellà de la web oficial del TC).

El nomenament de Roca és el re-
sultat d’un pacte entre CiU i el PSC,
concretat entre Josep Antoni Duran
Lleida i Daniel Fernández, exdirigent
socialista condemnat a un any i qua-
tre mesos de presó per tràfic d’in-

fluències en el cas Mercuri. Xiol, per
la seva banda, és un personatge de la
confiança directa del PSOE, que el va
promoure previ pacte amb el PP. Ro-
ca i Xiol no són dos catalans, com diu
la magistrada, són dos delegats de
partit. Tant se val on hagin nascut.

En qualsevol cas, tant Roca com
Xiol formen part del 39 per cent de
catalans unionistes, els que pensen
que el poble de Catalunya ha d’estar
per sota de les decisions dels dotze
delegats de partit que conformen el
soi-disant Tribunal Constitucional, tal
com es va comprovar en la sentència
de l’Estatut de 2010. Això en el millor
dels supòsits ètics; en l’altre, simple-
ment, són dos espavilats que cobren
molt bé gràcies a ser catalans i donar
la cara, precisament, contra el Parla-
ment de Catalunya. És la seva opció,
òbviament. L’únic que no entenc és
per què Encarnación Roca té al men-
jador de casa la Creu de Sant Jordi,
un honor reservat a persones que
“pels seus mèrits hagin prestat ser-
veis destacats a Catalunya en defen-
sa de la seva identitat”. En fi...
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Roca i Xiol no són
dos catalans, són dos
delegats de partit. Tant
se val on hagin nascut

El món
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