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origen del cata-
lanisme polític, a

finals del segle XIX, ja
combina dues idees-
força que s’han man-
tingut, inalterades,

fins al dia d’avui. D’una banda, la pro-
testa contra l’abús fiscal, l’arbitrarietat
de la inversió i la gestió dels recursos
que ja es manifesta en el Memorial de
Greuges de 1885, quan un grup d’il·lus-
tres va presentar davant d’Alfons XII
una llista de queixes en l’àmbit finan-
cer. Però fins i tot aquesta reivindicació
de base econòmica ja anava acompa-
nyada de l’afirmació dels drets lingüís-
tics de la societat catalana: “No po-
dem utilitzar la nostra llengua fora de
la nostra llar i en conversacions fami-
liars (...) sovint els jutges, tan il·lustrats
com són, no poden comprendre els
testimonis i els inculpats.”

És a dir, l’angoixa per la pervivència i
difusió de la llengua ha estat un dels
dos motors essencials de la conforma-
ció política de la reivindicació catalana.
I, a més, ha estat així, des de sempre,
entre les classes populars. Per l’altra

banda, la protesta per un tracte econò-
mic injust s’ha popularitzat fa molt
pocs anys i ni tan sols és una idea he-
gemònica entre les elits d’aquest país.
O sigui que l’arrel de la reivindicació i la
protesta, l’única idea veritablement
transversal és, ha estat i –probable-
ment– serà la lluita per un ple reconei-
xement dels drets dels catalanopar-
lants i la normalització definitiva de la
llengua. Però la militància lingüística
només identifica una franja –majorità-
ria, potser, però parcial– de la societat
catalana. La resta dels ciutadans po-
den sentir més o menys afecte per la
llengua catalana encara que, segura-
ment, la majoria vegin el català amb
simpatia. Però no hi militen. És més,
molts ni tan sols l’utilitzen mai. I aquest
gruix de ciutadans són decisius per
aconseguir traspassar la barrera del
cinquanta per cent que donaria legitimi-
tat a la reivindicació a tots els nivells, in-
clòs l’internacional. La tàctica política,
per tant, recomana relaxar el projecte
sociolingüístic de la futura República.
D’alguna manera, la paradoxa és que
per guanyar caldrà relaxar els princi-
pis. Fins i tot els fundacionals.
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ncara la Setmana Santa. He lle-
git que el papa Francesc la vol si-
tuar fixa en el calendari en

comptes de mantenir-la itinerant en-
tre els mesos de març i abril com ara.
Fixa? Suposo que el papa es deu haver
adonat que si Pasqua ha de caure en
diumenge i Divendres Sant en diven-
dres, la mobilitat serà inevitable. No
podrà dir, per exemple, que Pasqua se-
rà el 7 d’abril perquè el 7 d’abril no
sempre coincideix amb diumenge. Més
aviat triga a fer-ho. A tot estirar podrà
decretar que serà el primer diumenge
d’abril, amb la qual cosa el bellugueig,
encara que sense tanta exageració
com en l’actualitat, es mantindria.

Jo dic des d’ara que aquesta refor-
ma em produiria un disgust. El calen-
dari de dotze mesos i cinquanta-qua-
tre setmanes pel qual ens regim,
quina antiguitat té? Dos mil
anys, si el considerem obra de
Juli Cèsar, i molts menys si su-
mem a partir de la reforma que el
papa Gregori hi va practicar. En can-
vi, una celebració que depèn de la
lluna plena que segueix el solstici
de primavera és una celebració que

E a mi em fa venir vertigen i m’emocio-
na perquè em connecta amb els homes
de les cavernes que es passaven el dia
observant el cel per ordenar les colli-
tes i la cacera, amb les piràmides lu-
nars dels asteques, amb els jueus de
l’Èxode i amb alguna cultura oriental
que desconec però que deu existir i
deu ser antiquíssima. Ja va bé que hi
hagi coses en aquest món que no es
guiïn només per la ment racional que
tot ho mesura i tot ho apama sinó que
ho facin per “la inconstant lluna”, com
deia Julieta observant-la des del balcó.

Una pregunta s’imposa: és la Set-
mana Santa “propietat” del papa, com
ho era en època del seu antecessor
Gregori, per-

què en pugui fer el que vulgui? Suposo
que els governs dels països del món
que celebren la Pasqua, que són tots
els d’Europa, tots els d’Amèrica i Aus-
tràlia, voldrien expressar alguna opi-
nió davant la novetat. I no per motius
religiosos sinó de distribució del calen-
dari laboral i de les vacances. La Set-
mana Santa és “propietat” ara dels
mestres, dels alumnes, de l’AMPA i,
sobretot, de l’anomenada indústria tu-
rística. L’any que la Pasqua ve avança-
da obren les pistes d’esquí i l’any que
ve tard obren els hotels de les platges.

Si el papa es vol estalviar problemes
amb uns i altres “industrials” és millor
que oblidi la idea perquè encara que es
guiï per una solució intermèdia o prò-
pia del bíblic rei Salomó no farà con-
tent a ningú i perdrà molt del prestigi

que té. Ara imaginem que situa
Pasqua la tercera setmana d’abril.

Per aquells dies s’ubica Sant
Jordi. Fa dos o tres anys Setma-
na Santa va coincidir amb el dia

del llibre, i els editors i els llibre-
ters van vendre poc i es van po-
sar de molt mala lluna. Més val
que s’hi posin cada deu anys.
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