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EN
SÍSIF

Jordi
Soler

ntoni Rovira i Virgili a De-
bats sobre el catalanisme
(1913): “L’ús del català a Ca-
talunya és un cas de lliber-

tat.” “A Catalunya ha d’emprar-se ar-
reu la llengua catalana, perquè és la
nostra, perquè és la que parlem, per-
què és la dels nostres pensaments i la
dels nostres sentiments.” Cal recór-
rer als nostres clàssics per mirar de
redreçar algunes idees que darrera-
ment imperen en alguns sectors de la
política i del moviment independen-
tista. Malgrat les bones intencions
dels seus redactors, alguns dels arti-
cles d’aquesta nova Constitució Ca-
talana han estat un nyap notable.

ELS QUE FA ANYS QUE LLUITEM per acon-
seguir que el nostre país sigui un estat
com qualsevol altre del món ens hem
enfilat per les parets en llegir-la, com
li ha passat al Sr. Joaquim Arenas, pa-
re de la immersió lingüística, el qual,
fa vuit dies a les pàgines de Presència,
deixava anar aquest encertat argu-
mentari: “L’única llengua oficial de la
República Catalana ha de ser el cata-
là. Tota la resta és una traïció. Traïció
a una història, a una cultura, a una
ciència, a una gent que va morir pel
català –en Carles Rahola, per exem-
ple, entre molts altres–, a una gent
que es va jugar la vida pel català, que
van ser denunciats per fer classes en
català, a un moviment que va des
d’acabada la guerra fins a la restaura-
ció de la Generalitat de resistència a
favor del català. I ara... per uns mise-
rables vots insegurs volen carregar
els neulers a la població castellana,
que si no, no ens votaran. Home, grà-
cies! Per tant, si el català no ha de ser
l’única llengua oficial a Catalunya
amb mi que no hi comptin. Jo no vota-
ré a favor de l’estat català.”

EL SR. ARENAS TÉ TOTA LA RAÓ. Qui ha tin-
gut la voluntat de destruir una llen-
gua, no ha estat precisament el poble
català. Però ara, per segons qui, hem
de ser tan tolerants i tan bones perso-
nes que cal anar sempre amb el lliri a la
mà, amb la finalitat que ens la tornin a
fotre. I què passarà a l’hora de la veri-
tat? Que la hiperprotecció a d’altres
llengües, ens tornarà a deixar allà on
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som ara. Com si no hi hagués prou ex-
emples històrics al respecte. Els que
sempre tenen ganes de tocar l’arquet,
Paco Caja i acòlits, per exemple, s’em-
pararan en aquestes lleis i voldran
crear el gueto que tant enyoren. Estem
realment en un nivell lingüístic
d’igualtat amb el castellà? Ni a les lli-
breries, ni als quioscos, ni als canals de
televisió, ni al cinema, ni enlloc. Enca-
ra avui dia hi ha gent que després de
viure 50 anys o més a Catalunya, ni
parlen ni han fet mai cap esforç per en-
tendre una sola paraula de català. El
Sr. Arenas afirma amb lògica: “El cas-
tellà ha de tenir un estatus de llengua

tutelada, que no perdi cap dret lingüís-
tic.” Però el fet que sigui especialment
protegida i que se’n potenciïn políti-
ques de manteniment als mitjans de
comunicació, només obeeix ara a una
qüestió de vots. Ho diuen els de Súma-
te: Quién puede ser catalán? Quien
quiera serlo. Per tant, ser català és
una qüestió de voluntat. Sense imposi-
cions, cert, però amb el benentès que
ser català implica un amor clar i sincer
cap a la llengua catalana. Altrament,
tot és comèdia a la plaça.

TORNEM AL MATEIX TEXT d’en Rovira i
Virgili: “Qui no l’entén, l’ha d’apren-
dre, com aprenen el francès els que
van a viure a París, l’anglès els que
van a viure a Londres i el castellà els
que van a viure a Madrid. Encara que
no fos per pròpia conveniència, per
cortesia, haurien d’aprendre la llen-
gua catalana els qui amb els catalans
conviuen.” Dit això, és molt probable
que tant des de sectors independen-
tistes com de sectors espanyolistes
se’m titlli d’integrista, de feixista o
qualsevol animalada semblant, però
mentrestant em preguntaré: tot l’es-
forç (i molt sovint econòmic) que he
fet per a la meva llengua i el meu
país, l’hauré fet endebades?
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Estem realment en
un nivell lingüístic
d’igualtat amb el
castellà? Ni a les
llibreries, ni als
quioscos, ni als canals
de televisió, ni al
cinema, ni enlloc

ot i estar anunciades des de fa molt de
temps, ha estat aquest proppassat di-

marts que s’ha publicat el decret de con-
vocatòria de les eleccions municipals, en-
trant en el que és conegut com a període
electoral i posant en marxa tot l’aparell
municipalista. Ara, quinze dies per tancar
les llistes, set més per proclamar-les i la
recta final de la dura campanya. El 24 de
maig, la formalitat de la papereta dins l’ur-
na i l’escrutini. La realitat d’un mapa can-
viant obre importants interrogants en
molts municipis catalans, sobretot en les
capitals i els anells metropolitans, on al-
guns significatius canvis són més que pos-
sibles. Segurament, als pobles mitjans i
petits hi ha un plus a favor del continuis-
me, tot i que la qüestió identitària també
pot ser més decisiva i, en aquest marc, se-
rà interessant contemplar la confrontació
de Convergència i Esquerra per marcar
perfil. És en les grans poblacions on caldrà
centrar l’atenció, quan alguns condicio-
nants generals poden influir en les deci-
sions davant l’urna. La crisi –o les múlti-
ples crisis– socialista, el desconcert eco-
socialista, el descrèdit popular, la crida a
unes preplebiscitàries, la irrupció de Ciu-
tadans, l’alternativa cupera i l’aparició
d’atractives fresques plataformes, esdeve-
nen elements a tenir en compte en els nu-
clis grans, on poden decidir vots, regidors i
fins i tot alcaldies. Més que mai, hi ha ciu-
tats que especulen sobre el futur i obren
un ventall de possibilitats força atractiu.

De tot, és interessant observar la capa-
citat de les noves plataformes cíviques i
dels partits qualificats com no clàssics,
tot i que a Catalunya encara quedarà per
comprovar el potencial de Podem, ara no-
més amagat en algunes marques blan-
ques. I, en darrer terme, la influència tele-
visiva en l’electorat, que pot ser diferent si
es sintonitzen televisions autonòmiques
o estatals. Tornem-hi. Les eleccions teòri-
cament més properes a la ciutadania, per
la contra són les que tenen abstencions
més elevades. Un repte important seria
incitar a les urnes els abstencionistes,
una empresa que és important, malgrat
potser no figura com a principal preocu-
pació dels que creuen que tot va bé i no
cal remenar massa l’olla.
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