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Sísif
Jordi
Soler

a un temps que
s’ha posat de mo-

da dir que la gent vi-
vim “en bombolles
tancades i en mons a
part”. Ho ha dit, per
exemple, Todd Swans-

trom, expert en desigualtat i geografia
de la Universitat de Missouri, que, per
cert, ja és ser expert. “Hi ha comtats
rics i comtats pobres; i no hi ha cap re-
lació entre ells”, ha declarat l’expert.
Swanstrom parlava dels Estats Units.
Potser hi guanyi Clinton. Potser hi gua-
nyi Trump. Aviat ho sabrem. A Espa-
nya, en tot cas, ha guanyat Rajoy.
Agradi o no. L’hermètic Rajoy. Una
bombolla tancada. Un home a part. I va
ser curiós, per això mateix, llegir allò
de les bombolles i dels mons a part el
mateix dia que el mateix diari dedicava
planes i planes a especular sobre el go-
vern que pensava fer Rajoy, aquest ho-
me tancat com pocs altres, dialogant
amb ningú, disposat a cloure la boca
cada vegada que té a la vora un micrò-
fon o un periodista. “Resistir és gua-
nyar”, tal com deia la Pasionaria en
temps de la guerra civil i com han anat
repetint Enric Juliana i els, diguem-ne,
periodistes millors informats del que
es cou a Madrid. Ignorant ostentosa-
ment l’èpica de fireta dels independen-
tistes i les rebequeries de supertres
dels que es diuen d’esquerres, Mariano
Rajoy ha engolit la marca blanca de
Ciutadans i la part més decisiva de la
cafetera andalusa que és el PSOE. I els
altres partits han tingut l’opció d’ac-
ceptar-ho o de denunciar-ho com va
fer Rufián. I, és clar, sentir-lo ens va
agradar a molts. Però, de què va servir,
si no perquè alguns fessin pública la
seva queixa? Qui més va escoltar-lo
dels que han guanyat? Bombolles tan-
cades, mons a part. A l’època medio-
cre i plena d’experts que vivim, a més
silenci, més poder; a més loquacitat,
més estar en fora de joc. Potser fins i
tot, més feblesa.
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“El TC, dividit; tots els grups excepte el PP, en contra...
però ho fan. Un altre pas enrere de la democràcia”

La frase del dia

“Ara ja sabem
que no té sentit
parlar del futur del
català si no parlem
del futur en llibertat
de la nació. Una
llengua ha de ser
lliure com el seu
país o no serà

a uns dies, en una comparei-
xença al Parlament, el presi-
dent del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya deixava anar
que “si el catalán fuera un requisito
para los jueces, nos llevaría a un des-
ierto judicial”.

EL QUE REALMENT VOLIA dir-nos el presi-
dent del TSJC, Sr. Jesús Barrientos,
és que tant se li’n dóna la llengua en
què parlen els ciutadans del país del
qual el seu Tribunal és el Superior. La
llengua de la tribu queda reservada
per als actes tribals però no per a ad-
ministrar justícia.

I QUAN UNA COSA ÉS prescindible, se
n’acaba prescindint. El miserable 8%
de sentències dictades en català su-
posa, de fet, la pràctica desaparició
de la llengua catalana d’un espai tan
sensible i tan important com és la jus-
tícia.

L’ESTATUT AL QUAL EL SR. ALFONSO Guer-
ra, PP i PSOE –encara no hi havia
Ciutadans– va passar el ribot impe-
rial sí que preveia que el català fos un
requisit per a jutges i personal de jus-
tícia. Va ser eliminat sense cap mena
de problema, mantenint els catalans
en una justícia de condició estricta-
ment colonial i privant-los de poder
ser atesos i compresos en la seva llen-
gua.

JA ALESHORES, EL QUE ERA president del
Tribunal Suprem, Francisco José
Hernando, va mostrar-se contrari al
fet que els jutges a Catalunya tin-
guessin l’obligació d’entendre el cata-
là, tot afegint un comentari memora-
ble de gran valor per entendre per on
ens movem: “Si trabajara allí lo
aprendería como un enriquecimien-
to personal, como cuando voy a An-
dalucía me gustaría bailar sevilla-
nas.”

F LA LLENGUA REDUÏDA A ALLÒ accessori,
al folklore provincià, una nosa pres-
cindible, un destorb residual. En pa-
raules adreçades als indígenes, “un
enriquecimiento personal”, però no
un deure per a un servei públic nor-
mal als ciutadans. És així com es con-
demna avui la llengua catalana al de-
sert en molts àmbits de la vida social.
I en el desert no és possible la supervi-
vència.

ALLÀ ON LES ESTRUCTURES franquistes
s’han mostrat més impenetrables
–més encara–, allà és on el català, in-
vàlid, fràgil, subaltern, sense la força
de l’oficialitat total, viu completa-
ment a la intempèrie. Ja no es parla el
català a l’administració de justícia.
S’ha extingit com els dinosaures. Pe-
rò algú ha sentit mai un mot en la

nostra llengua a les dependències de
l’exèrcit a casa nostra? I a les de la
Policia? Va extingir-se també fa
temps. Des de fa tres-cents anys, ni
més ni menys. Són espais de vida ciu-
tadana en els quals el català no exis-
teix. I el que és pitjor, ni hi és, ni se
l’espera. La desnormalització ho ha
arrasat tot.

PERÒ LES EMERGÈNCIES PEL CATALÀ no
queden aquí. Les dunes avancen, im-
placables, cada cop més altes. Es par-
la i s’utilitza la llengua catalana a les
empreses, als consells d’administra-
ció de les grans empreses? Amb poc
més d’un 15% de share per a les tele-
visions en català –en una lluita mons-
truosament desigual– hi ha cap pos-
sibilitat de sortir del parc juràssic?
Algú ha trobat un videojoc en català?
Ni pregunto pel cinema. Malaurada-
ment, podríem seguir i seguir. El ca-
talà és una llengua mutilada, a cla-
pes, cadavèrica, que sobreviu en uns
pocs oasis sota mitja dotzena de pal-
meres.

“AQUÍ HI HA, DONCS, fonamentalment,
una qüestió de dignitat.(...) Cal que
diguem a la cara a qui correspongui
que no podem tolerar ni un minut
més el sarcasme, la mentida, la humi-
liació, l’afebliment del nostre poble.
No podem esperar més. Plantem ca-
ra.” Joan Solà.

NECESSITEM AIGUA o ens consumirem
vius en el desert. Ara ja sabem que no
té sentit parlar del futur del català si
no parlem del futur en llibertat de la
nació. Una llengua ha de ser lliure
com el seu país o no serà. Estic fart,
exhaust, d’haver de manifestar-me,
doldre’m i reivindicar coses òbvies
per mi, pel meu oxigen vital, per la
llengua i la llibertat. Només amb la in-
dependència aturarem la desertitza-
ció del català. No podem esperar més.
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