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Alex Salmond. EXPRIMER MINISTRE D’ESCÒCIA

“Si una cosa és real, com crec que ho són les aspiracions
de Catalunya, supera l’examen del pas del temps”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“La llengua
catalana, amb
Catalunya
independent, ha
d’ésser l’única
llengua oficial.
Això tindria
conseqüències
positives per al seu
estatus i vitalitat

mb la reinstauració de la Gene-
ralitat de Catalunya l’any 1981
es van posar en marxa un con-

junt de campanyes de normalització
lingüística. Es dissenyaren des de la
il·lusió del moment històric que tot
just havíem començat. Es pretenia
persuadir els catalanoparlants perquè
vulneressin la norma lingüística de
l’ús del castellà en les converses amb
persones que la tenien com a llengua
primera. Eren campanyes molt prag-
màtiques amb l’objectiu que el català
fos la llengua d’ús habitual en tots els
àmbits. D’altra manera s’extingiria
progressivament. En el manifest pro-
mogut pel Grup Koiné hi trobo a fal-
tar dos aspectes crucials per a la per-
vivència del català: primer, no es par-
la de l’enllaç entre llengua i identitat
(com a mínim, no se’n parla utilit-
zant el terme identitat) i, segon, no
s’encara clarament que la cooficiali-
tat del català i el castellà és un fre in-
discutible per al desenvolupament de
l’ús de la llengua catalana.

SÉ QUE AQUESTS DIES se n’ha parlat
molt, sobre això, però tal vegada hi ha
encara algunes llacunes conceptuals
per aclarir. En aquesta línia, vull felici-
tar la Sra. Nicolasa Fernández pel seu
article d’opinió publicat a Vilaweb el 12
d’abril: “El castellanoparlant instru-
mentalitzat”. Voldria continuar el de-
bat amb les deliberacions següents:

LA HISTÒRIA HA CREAT una realitat que
es diu Catalunya. La llengua catalana
ha estat durant segles la baula
d’aquest constructe perquè el grup ca-
talanoparlant així ho ha volgut. El lli-
gam entre llengua i identitat nacional
no és, doncs, una entelèquia essencia-
lista. Certament, podem ser catalans
de moltes maneres. Però cal tenir en
compte que, per a una gran majoria
d’avui, la manera de ser catalana és
amb el català com a pedra basal de

A l’edifici Catalunya. Per aquest grup, si
aquesta pedra es treu, l’edifici tronto-
lla i cau. Val a dir que, en general, els
diferents nòduls sociolingüístics que
configuren Catalunya no són contra-
ris a la salvaguarda del multilingüis-
me, la diversitat i les ideologies inclu-
sives. La història és repleta d’exem-
ples que ens evidencien que Catalunya
ha sabut ésser un país incloent i inte-
grador. El meu parer, i em refereixo
específicament al manifest Koiné, és
que cal eliminar les ambigüitats en els
conceptes fonamentals. Si el grup ca-
talanoparlant decideix que el català és
la llengua que defineix la realitat dita
Catalunya, no hi ha altra solució que
erigir-la en l’única llengua oficial. No
hi ha altra via que explicar, ben alt i
clar, que és el tronc de la seva identi-
tat. D’altra manera, la incertesa que
produeix l’ambigüitat del que s’hi ex-
pressa crea un neguit i un desconcert

innecessaris. Ben mirat, l’obliqüitat
com en el manifest es tracten certs
conceptes perjudica el desenvolupa-
ment i expandiment de la llengua ca-
talana, el contrari del que justament
pretenen els seus autors i signants.
Ben cert que s’ha d’admetre que, per
raons històriques, bona part dels cata-
lans, que ho són perquè viuen i treba-
llen a Catalunya, tenen el castellà
principalment com a llengua habitual
de comunicació. Això no treu que,
com s’ha fet des del restabliment de la
Generalitat de Catalunya, intentem
posar els mitjans necessaris per con-
vèncer-los, per seduir-los, per tal que
incorporin la llengua catalana en el
seu sentiment d’identitat amb el país i
l’usin habitualment.

TOTS SOM CATALANS i si el que es perse-
gueix és que Catalunya es mantingui
com una nació amb els seus trets dife-
rencials és evident que no els podem
llençar per la borda. Podem evolucio-
nar, en podem incloure de nous, però
no podem substituir els trets troncals
que, per als catalanoparlants, definei-
xen el seu país. En aquest sentit, els ca-
talans han de poder comunicar-se en
els àmbits informals de comunicació
en els idiomes amb els quals se senten
còmodes, perquè són els que històrica-
ment han estat els seus. No hi hauria
d’haver restriccions en aquest sentit.
Només una d’imprescindible: la llen-
gua catalana, amb Catalunya indepen-
dent, ha d’ésser l’única llengua oficial.
Òbviament, les conseqüències que això
suposaria no serien exclusivament le-
gals i educatives (escoles d’immersió),
sinó que les tindria extremament posi-
tives en l’estatus i la vitalitat i, per
tant, en l’expansió del seu ús. Per què
aquesta ambigüitat manipuladora? Si
no ha de ser l’única llengua oficial, co-
sa vergonyosament incomprensible,
que ho sigui amb els centenars de llen-
gües que conviuen en el País.

Maria Àngels Viladot. Psicòloga social i escriptora

Catalunya, nació inclusiva
Tribuna

a dies que a l’es-
tanc no em rega-

len els encenedors
com ans solien fer-
ho. Primer ho vaig
trobar estrany i
devia fer cara de re-

signació, perquè l’estanquera em va
explicar que fins ara les autoritats
feien els ulls grossos però que la im-
punitat s’ha acabat i, tal com diu la
llei, els estanquers no poden regalar
directament encenedors de publici-
tat o promoció als clients, perquè,
segons sembla, els encenedors in-
centiven el consum de tabac.

A mi, que sóc un pobre fumador de
pipa, com Einstein, Sherlock Holmes
o Baudelaire, el cert és que la mesura
m’afecta la butxaca perquè, quan es

fuma amb pipa, la despesa en foc
equival aproximadament a un vint per
cent de la despesa en tabac. Els fuma-
dors de cigarretes o de cigars en te-
nen prou d’encendre’ls una vegada;
en canvi, la pipa s’apaga sovint (i men-
tre la mantens apagada no fumes) i
l’has d’encendre repetidament per a
la combustió (potser fins a deu vega-
des per cada tres grams de tabac).

Dit això, la mesura ja em sembla
bé: s’ha d’evitar incentivar el vici. Em
sembla tan bé com el fet que els es-
tancs comercialitzin llepolies i jocs
d’atzar (per aconseguir generacions
senceres de nens diabètics i d’adults
ludòpates). O que despatxin tota me-
na d’estris i materials per al consum
d’herbes diferents de la nicotiana.

Surto al carrer amb la pipa a la
boca i em saluda una noieta. Se
m’acosta i em diu: “Bon dia! Tens
foc?” Com que sóc valent, li objec-
to: “Són cinc cèntims.”
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De set en set
Josep M. Pasqual

Tens foc?

Els estancs ja no regalen
encenedors com abans:
es veu que incentiva el vici




