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l castellà mana als carrers
de Barcelona”: aquest és
el titular que el diari El
Punt Avui va publicar el

14 de gener a partir de l’Estudi sobre
la presència de les llengües en les con-
verses al carrer (Barcelona 2012), fet
per la direcció general de Política Lin-
güística i el Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona, que revela
que un 29,5% de les converses als prin-
cipals eixos comercials són en català.
Ara bé, ¿ens hem de quedar només
amb aquesta dada per fer una radio-
grafia completa com a resposta a si
s’utilitza prou el català al carrer?

SEMPRE RECORDARÉ l’article de Quim
Monzó publicat el març de 1991 al Dia-
ri de Barcelona. D’això ja fa 24 anys,
quan encara no disposàvem de l’En-
questa d’usos lingüístics de la pobla-
ció (EULP) i només teníem dades so-
bre el coneixement del català. L’es-
criptor cita de memòria que el 90%
declarava entendre’l, però en
canvi molta gent se
sorprèn que curio-
sament es trobin
sempre pel car-
rer amb el 10%
que no l’entén.
Monzó qües-
tiona, per
tant, el grau
de fiabilitat
de la res-
posta, as-
pecte al
qual hem
d’afegir l’acti-
tud segons els
àmbits d’ús.

PER ENTENDRE la
realitat d’un país
d’una manera ge-
neral i respondre amb prou
coneixement de causa a
l’ús del català al carrer, per
exemple, cal relativitzar les
dades i també contrastar les
que són menys bones amb les
que ho són més.

ÉS EVIDENT QUE L’ESTUDI que hem es-
mentat al principi no representa una

“E
dada gaire bona respecte a l’ús de la
llengua als carrers de Barcelona (11
itineraris de 36 vies urbanes de tots
els districtes de la ciutat): la majoria
de converses observades eren en cas-
tellà (un 58,3%) i un 12,3% en altres
llengües, si més no amb dades abso-
lutes. En canvi, i ara contrastem,
Gràcia i travessera de les Corts són
dues zones on hi ha més converses
en català que en castellà. Una altra
dada positiva és que el català guanya
parlants en la transmissió de pares a
fills de parelles lingüístiques mixtes
o castellanoparlants.

SEGONS L’EULP 2013, un 8,6% de la pobla-
ció a Catalunya que sap parlar català
continua parlant en aquesta llengua
quan algú se li adreça en castellà, però
augmenta a les comarques centrals,
que és d’un 23,2%, o a l’Alt Pirineu i
l’Aran amb un 20,7%. Malgrat que en-
cara són debilitats en l’ús, sabem també
que el català és la llengua habitual majo-
ritària en cinc dels vuit àmbits territo-
rials de Catalunya. I si ens enfilem a l’ar-
bre més alt per veure l’amplitud del
bosc, sabem també que el català és la
novena llengua d’Europa, amb uns 10
milions de persones que el parlen, que
és la 19a més usada a Twitter o que hi
ha més de 20 canals de televisió i més
de 100 emissores de ràdio.

ÉS EVIDENT, PERÒ, que encara tenim sec-
tors deficitaris, com ara l’etiquetatge, el
cinema o la justícia, i també que històri-
cament patim un greuge legislatiu: el co-
neixement del català només és un dret
(el castellà, un deure), malgrat que el ca-

talà, per exemple, és un
“patrimoni cultural

que ha de ser ob-
jecte d’un res-
pecte i una pro-
tecció espe-

cials”. Però en
el dia a dia,

¿on és
aquest re-
coneixe-
ment
constitu-
cional?

NO PODEM
focalitzar no-
més les dades
menys bones,
com tampoc

només les da-
des excel·lents.

Ens cal ponderar
aquest gran ventall de la

realitat per concloure
que el català, més que no

manar als carrers de Bar-
celona, dirigeix una orques-

tra amb una gran riquesa de
registres que projecten dades

més que esperançadores per a la
llengua i la cultura catalanes.

El català té bon mercat

FilòlegHI HA DÈFICITS
PERÒ TAMBÉ DADES
ESPERANÇADORES

Joan Abril Español

El català guanya
parlants en la
transmissió de pares
a fills de parelles
lingüístiques mixtes
o castellanoparlants
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om no podia ser d’una altra manera, al
web de CCOO publiquen, entre altres

definicions, que es tracta “d’un sindicat que
vol representar de forma adequada els inte-
ressos del món assalariat, dels i de les pen-
sionistes, de les persones que estan a l’atur,
de la immigració i de la joventut”. A més
d’aquesta consigna tan encomiable, n’hi ha
unes quantes més (totes d’una enteresa
moral inqüestionable) que parlen de justí-
cia, de solidaritat, d’independència dels
poders econòmics, etc.

Essent curosos amb el que sembla que
s’han cruspit aquests barruts responsables
de Comfia (la banca financera de CCOO...
ja té nassos la cosa!) és probable que no
s’embrutessin gaire els morros amb el xoriç
i la cansalada que s’hi posa, i deixessin el
modest i saborós plat de llenties per als afi-
liats de peu. Diuen, en canvi, que els desver-
gonyits delegats de la banca sindical el que
han engolit sense mesura en restaurants de
luxe han estat un munt d’ostres i llagostins,
algun filet que altre, blocs de foie amb torra-
detes i unes quantes nits d’hotel en locals
de prestigi. Maco! Molt maco!

La ironia de tot plegat és que els repre-
sentants d’un sindicat de treballadors que
ha de ser un exemple d’honradesa, con-
tenció i mesura s’han destapat com uns
malbaratadors, amants del dispendi i pro-
pietaris d’una irresponsabilitat de conse-
qüències imprevisibles.

Totes les immoralitats són censurables,
tots els abusos de poder, denunciables, i
tots els mals usos de diners que no són
teus, punibles. Ara bé, quan aquesta obsce-
nitat la fa l’apoderat d’una agrupació de tre-
balladors, la ignomínia és majúscula.

I si bé és veritat que de manera imper-
tèrrita ja fa uns quants anys que veiem
de forma habitual directius de banca amb
sous estratosfèrics i amorals targetes
de crèdit sense límit circulant, aquesta
darrera deshonestedat ens ha deixat
perplexos. ¿A on queda la dignitat de
tots aquells íntegres afiliats corporatius
que són ara testimonis de la degradació
moral dels que els representaven?

Quanta pudor en un femer tan gros.
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Per un plat
de llenties

De set en set
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