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Jesús Royo discrepa de la política de normalització lingüística
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E
n el seu darrer llibre,
Jesús Royo, professor
de català i membre
del corrent bilin-
güista del PSC, expo-

sa la seva discrepància amb la
normalització lingüística
aplicada des del govern de la
Generalitat. L’estratègia del
govern nacionalista, indica,
amaga un programa de subs-
titució lingüística que parteix
de deslegitimar la presència
del castellà a Catalunya. L’au-
tor, que va ser distingit amb el
premi d’assaig Joaquim Xirau
per l’obra Una llengua és un
mercat, ha escrit el seu nou lli-
bre des de la convicció que
l’aparició del Fòrum Babel, del
qual és membre fundador, ha
aconseguit esquerdar el con-
sens sociolingüístic sobre el
català i ha permès avançar cap
a una societat més lliure i na-
cionalment laica. Arguments
per al bilingüisme té per objec-
tiu desemmascarar la ideolo-
gia nacionalista dominant
que fa del català l’essència de
Catalunya. La seva argumen-
tació, estructurada en capítols
breus que volen ser directes i
contundents, parteix de dos
supòsits. El primer és que la
realitat de Catalunya és bilin-
güe; les llengües dels catalans,
afirma Royo, són dues: el ca-
talà i el castellà. El concepte
de llengua pròpia amb què
l’Estatut d’Autonomia qualifi-
ca el català, afegeix, introdu-
eix una asimetria en favor del
català que significa la discri-
minació dels castellanopar-
lants. El segon supòsit és que
no hi ha llengües territorials

ni drets col·lectius, només
llengües personals i drets in-
dividuals. No existeix, afegeix
Royo, la llengua de la pàtria: la
llengua no és ni un món ni un
valor en si, sinó tan sols una
eina de comunicació que ens
obre al món.

El llibre inclou, d’altra ban-
da, l’opinió de l’autor sobre
l’estat del català, la gènesi del
catalanisme i la política lin-
güística del PSC.

EL CATALÀ ESTÀ AFAVORIT
Sobre la salut del català indica
que ja no és una llengua per-
seguida, sinó totalment afa-
vorida: hipernormalitzada. Els
diagnòstics alarmistes, ens
diu, tan sols pretenen justifi-
car la política de normalitza-
ció del catalanisme. En la seva
opinió, en canvi, el català és
una llengua en expansió, com
ho mostra –segons assenya-
la– que en els encontres he-
terolingüístics sigui la llengua
més probable, mentre que el
castellà és reservat als encon-
tres entre castellanoparlants.
Arguments per al bilingüisme si-
tua l’origen del catalanisme
en les classes populars que
van trobar en la llengua una
estratègia per bloquejar la
promoció social dels immi-
grants. El catalanisme, en la
lectura que en fa Royo, repre-
senta la reclamació d’una le-
gitimitat fonamentada en l’ús
del català per regular l’ascens
social. Així doncs, la qüestió
de la llengua queda reduïda a
ser un criteri de repartiment
dels béns socials. Sobre el PSC,

Jesús Royo opina que no té
discurs propi i demana adop-
tar la causa del bilingüisme en
tant que respon a la més pura
inspiració democràtica.

Dos apunts finals comple-
ten la perspectiva que ens
ofereix Arguments per al bilin-
güisme. D’una banda, l’autor
ens indica que el bilingüisme

és la millor garantia per a la
supervivència del català; si la
llengua catalana comença a
ser percebuda negativament,
associada a la desigualtat i al
privilegi, pot perdre tot el
seu atractiu. D’altra banda,
Royo reclama la necessitat de
parlar d’un conflicte sovint
negat i que ell creu massa
evident. La fórmula que ens
proposa és senzilla, però
contundent: diàleg, diàleg i
diàleg. Com no estar-hi d’a-
cord? Les bases que aporta en
aquest llibre, tanmateix, no
sempre són una proposta de
diàleg.

ANÀLISI INCOMPLETA
La seva anàlisi de la qüestió
lingüística és incompleta. En
aquest sentit, l’autor oblida
analitzar globalment la le-
gislació espanyola sobre l’ús
de llengües –que comple-
menten l’escenari definit a
través de l’Estatut d’Autono-
mia i la llei del català– i
acaba definint Catalunya
com un país sense cap relació
amb Espanya. D’altra banda,
algunes afirmacions són poc
documentades (la gènesi del
catalanisme, per exemple),
altres incalculables (“entre
ser/parlar català i ser/parlar
castellà la diferència és
aproximadament d’un tren-
ta per cent, en termes de ni-
vell adquisitiu. O sigui en
pessetes”) i, finalment, unes
darreres excessives (“no és
exagerat afirmar que la ri-
quesa de Catalunya l’han feta
possible els immigrants, que
han aportat el seu treball
sense participar en la propi-
etat”). En la contraportada
del llibre s’assenyala que
aquest volum pretén fer llum
i posar racionalitat en un te-
ma tan carregat emocional-
ment. És un objectiu saluda-
ble que no he sabut trobar a
Arguments per al bilingüisme.

Els anys negres
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A
partir de la capitula-
ció i la signatura de
l’armistici de l’any
1940 de França da-
vant la victoriosa

Alemanya de Hitler, es van
produir al país veí els anys
negres. Amb mig França ocu-
pat i governat pel govern fei-
xista de Vichy, l’Ocupació va
ser i, en certa manera conti-
nua sent, una etapa fosca que
la majoria dels francesos vol-
drien oblidar. Els anys imme-
diatament posteriors a l’aca-
bament de la guerra feia l’e-
fecte que tot el país hagués
format part de la Resistència,
activament o passivament, i
que el col·laboracionisme, ac-
tiu o passiu, que també va
existir, es replegués en els in-
tersticis de la memòria col-
lectiva ja que, acomplexats
per la vergonya, els francesos
volien fer creure que no havia
existit mai. Si bé és veritat que
després de l’alliberament del

1944 els grups de la Resistèn-
cia van sortir a la llum del dia
i que van salvar l’honor de la
República, també ho és que el
col·laboracionisme també va
existir.

Segons l’autor de La clienta,
l’Ocupació continua sent un
gran trauma no resolt. Pierre
Assouline (França, 1953) és
cap de redacció de la revista
literària Lire. Ha publicat una
quinzena de llibres, el darrer
dels quals és Le dernier des Gra-
mondo, que ha obtingut un
discret ressò mediàtic i l’apre-
ci gairebé unànime de la crí-
tica.

HISTÒRIA MARGINAL
A La clienta Assouline agafa el
bou de l’Ocupació per les ba-
nyes. Ho fa amb una història
marginal referida a la perse-
cució dels jueus. A mitjans
dels anys vuitanta l’escriptor i
narrador del relat recull do-
cumentació per escriure una

biografia d’un cèlebre escrip-
tor d’èxit del qual sospita que
sempre, a través de la seva
obra, ha mentit. D’entre els
documents que el biògraf
analitza en troba un del 1941
on l’escriptor és investigat per
la policia encarregada de les
qüestions jueves en el qual li
demanen si és jueu i ell ho
nega. Intrigat per si en aques-
ta ocasió el biografiat va
mentir, el narrador s’endinsa
en els arxius reservats refe-
rents a la persecució jueva i
descobreix un document que
menciona el nom familiar
d’uns pelleters amics. Desviat
del seu propòsit inicial, el
narrador troba una carta de
delació que va costar la vida
als avis del seu amic pelleter i
descobreix el nom de l’autora.
A partir d’aquí l’escriptor ini-
cia un setge a la denunciant,
una florista veïna dels pelle-
ters i clienta d’ells. Impulsat
pel propòsit de descobrir la

veritat dels fets, persegueix la
dona, una vella de més de se-
tanta anys, aparentment res-
pectable, fins que la tragèdia
s’imposa i el narrador acaba
trobant-se davant de “tota la
veritat” que, com passa so-
vint, és més complexa del que
les aparences feien sospitar.

TRAMA DE GRAN EFICÀCIA
A través d’aquesta trama,
d’una eficàcia innegable, ple-
na de suspens, l’autor fa una
àmplia i profunda reflexió
sobre els anys negres de l’O-
cupació. La seva primera
constatació és que realment
ningú no sap res dels altres;
que els francesos de l’època
“es van lliurar a una espiral
d’enviliment, denunciant-se
els uns als altres” que “l’Ocu-
pació va ser l’edat d’or de la
delació”. És una reflexió sobre
el mal, innat o adquirit, que
va senyorejar molts dels seus
conciutadans, sense descartar

la responsabilitat dels funci-
onaris d’aquell moment,
exemplaritzat per l’actitud
d’un expolicia del govern de
Vichy. Però Assouline no s’a-
tura aquí. El retrat que fa del
narrador té una profunditat
psicològica extraordinària
perquè n’explica l’evolució.
Del simple interès intel·lectu-
al per desvelar la veritat dels
fets el narrador passa a ob-
sessionar-se en veure’s en una
mena de neurosi, presoner
d’una obsessió de venjança,
víctima del mal que vol casti-
gar.

La clienta és una excel·lent
novel·la. De cap de les mane-
res vol ser una narració his-
tòrica ni filosòfica, encara
que història, filosofia i psico-
logia hi apareguin, com a teló
de fons. Com en tota bona
novel·la, el llibre reflecteix les
contradiccions de les vícti-
mes, els botxins i els pretesos
jutges. Ben escrita, amb ele-
gància i precisió, sense di-
gressions inútils, l’obra es
llegeix d’una tirada. La tra-
ducció de Pau Joan Hernàn-
dez respon perfectament a les
expectatives de l’obra. Un lli-
bre relativament curt,
cent-cinquanta pàgines, que
no dubtem a recomanar.


