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A propòsit de l’estudi sociològic sobre l’àrea metropolitana de Barcelona

Molèsties a la llengua

L’
F e r r a n S á e z M a t e u

interès per l’es-
tudi sociològic
sobre l’àrea me-
tropolitana de
Barcelona dirigit
per Salvador Gi-

ner s’ha acabat centrant, com era pre-
visible, en la qüestió lingüística. Les
dades sobre l’ús social de la llengua
catalana són, des de qualsevol pers-
pectiva, impactants. Només un 29,8
per cent dels 4,6 milions de persones
que viuen a Barcelona i la seva cada
cop més gran àrea d’influència s’ex-
pressen habitualment en català. La
llengua majoritària d’aquesta part del
territori, el més densament poblat del
Principat, és l’espanyol, amb un 56,1
per cent de parlants. La paradoxa més
cridanera que es desprèn de l’enques-
ta, però, rau en el següent fet: els joves
d’entre 18 i 25 anys constitueixen el
segment en què l’ús del català dismi-
nueix amb més força però, simultàni-
ament, són el grup que per raons ge-
neracionals òbvies hauria de conèixer
millor la llengua (si més no en un
sentit acadèmic). Les xifres que acabem
de resumir han causat sorpresa i pre-
ocupació fins i tot en persones que, en
general, són poc o gens sensibles a
aquestes qüestions. En tot cas, cal dir
que al marge de les dades concretes
estipulades en aquest important estu-
di –està basat en la interpretació de
6.830 enquestes–, la situació no es
desvia gaire de la impressió general
comuna. Ni que sigui intuïtivament,
qualsevol persona que estigui en con-
tacte amb les aules universitàries, o
amb les de primària i secundària, pot
fer-se una idea força aproximada de les
dimensions reals del problema en la
franja d’edat que acabem d’al·ludir. De
fet, per adonar-se de certes coses, ni tan
sols cal recórrer al cas concret de les
aules: només cal parar atenció a les
converses que escoltem en la nostra
vida quotidiana, al bar, al metro, a
l’autobús, al supermercat.

Si centro el tema en el segment dels
joves d’entre 18 i 25 anys és perquè
aquests –disculpin el lloc comú– re-
presenten el futur de la llengua, a més
de constituir una nítida radiografia del
seu estat actual. La resta, al meu mo-
dest entendre, és poc important; la
llengua que es parla a les pistes de pe-
tanca, posem per cas, té un significat
accessori. Fa aproximadament vint
anys, les dades de l’estudi que comen-
tem resultaven més aviat inconcebi-
bles. La senyoreta Norma (se’n recor-
den?) ens explicava aleshores que el
català era cosa de tots. Tret de comp-
tadíssimes excepcions, la immensa
majoria dels ciutadans de Catalunya
van entendre aquell missatge que, a
més d’amable i integrador, resultava
raonable, plausible. Uns ho van fer per
consciència nacional i altres simple-
ment per un mínim sentiment de so-
lidaritat, o de mera complicitat, amb la
societat d’acollida. Sigui com sigui, hi
havia una sensació de consens. El
temps ha mostrat, però, que entre el
consens i la sensació de consens exis-
teix sovint una distància considerable.
Què ha passat en aquests vint anys?
Crec que tot plegat es pot resumir en
una imatge: independentment de la

llengua que parlessin a
casa, el joves catalans
s’han après els rudi-
ments dels pronoms fe-
bles mentre esperaven
amb delit que es fes l’ho-
ra d’Operación Triunfo o Al
salir de clase. La generació
dels seus pares, en canvi,
es va aprendre els rudi-
ments de la formación del
espíritu nacional mentre
esperava amb delit el
proper concert de Lluís
Llach o el darrer poemari
de Vicent Andrés Estellés.
Aquella generació va si-
tuar la cultura catalana
en el context de la trans-
gressió; i no oblidem que,
per a un adolescent,
transgredir és quasi tan
necessari com respirar.
La generació següent, la
dels seus fills, ha ubicat la cultura
pròpia en el context de l’oficialitat. No
sé si això ho explica tot, però sospito
que ajuda a entendre una colla de co-
ses que, d’una altra manera, són del tot
inintel·ligibles.

Hi ha encara una segona variable
que també s’acostuma a menystenir.
Els nens que van arribar a Catalunya
en les onades migratòries dels anys
vint o dels anys quaranta jugaven amb
una capsa de sabates i un cordill. Lla-
vors no hi havia tele, ni jocs d’ordina-
dor, ni consoles, ni res per l’estil, i re-
sulta que els jocs d’ordinador, etc., són

productes que, en general, només
s’expressen en espanyol. Els més inge-
nus pensen que això és degut a factors
comercials, i els més malfiats sospitem
altres coses. Sigui com sigui, en aquell
context la integració lingüística era un
fenomen gairebé natural, espontani
(fet ben curiós si tenim en compte les
circumstàncies polítiques). El cas és
que la immensa majoria dels descen-
dents d’aquelles generacions que van
arribar a Catalunya des de Múrcia o
l’Aragó –inclosa la branca paterna del
líder d’ERC i la branca materna de
l’esposa del president de la Generali-

tat– som catalanoparlants. M’agrada-
ria evocar, en aquest sentit, que la
llengua materna del darrer gran savi
de la cultura catalana, l’enyorat pare
Batllori, era el castellà –i amb accent

de Cuba! La gran onada
migratoria dels anys sei-
xanta i setanta, en canvi,
continua essent majori-
tàriament castellanopar-
lant. En això no hi ha cap
misteri. Les primeres ge-
neracions van ser educa-
des en el si de la cultura
popular de la societat
d’acollida, i els altres, en
canvi, en el si d’uns mit-
jans de comunicació de
masses que no en volien
saber pas res, del català.
El més greu és que tot
això no ha variat gaire:
els joves catalanopar-
lants que surten a Opera-
ción Triunfo es veuen lite-
ralment obligats a ocul-
tar la seva condició lin-
güística.

Reduir el problema de
la llengua a l’impacte
d’una cosa anomenada
“la immigració” és,
doncs, una completa fal-

làcia. A Catalunya, d’onades immigra-
tòries n’hi ha hagut des de sempre: des
dels occitans dels segles XVI i XVII
(proporcionalment, l’allau més nom-
brosa de la nostra història) fins als
equatorians del segle XXI. No oblidem
que, segons la demògrafa Anna Cabré,
Catalunya hauria estat un país inviable
sense aquestes successives onades. No
som, doncs, davant d’una batalla per-
duda, sinó d’un nou repte. Un més.
Que la fatiga no ens faci capitular.

■ Ferran Sáez Mateu. Escriptor i professor a la URL

ferransaez@hotmail.com

DIES DE CADA DIA

Pereses
P e r e R o v i r a

E
l diccionari afirma que la pe-
resa és “repugnància al treball,
a l’acció”. No aclareix si és una
virtut o un defecte, i trobo que

està bé que opti per aquesta indefini-
ció, que no jutgi una inclinació hu-
mana que se sol considerar tan ene-
miga de l’eficàcia i de la productivitat.
A mi m’agradaria més una definició de
la peresa que digués que és amor a
l’oci, a la deliciosa sensació de no haver
de fer res, sense que ens destorbi ni el
més mínim remordiment. Els clàssics
parlaven d’aquesta situació privilegia-
da i hem llegit algunes escenes en què
un home jaient tranquil en una ombra
espessa, acariciat per la brisa d’un matí
de primavera, és una figuració perfecta
de la pau que busquem en aquesta vi-
da.

El bon temps ens empeny cap a la
peresa bona, la que, si la seguim, no
ens deixarà cap regust amarg d’hores
malgastades. Ja de bon matí, ens
aconsella que no ens despertem del
tot, que ens quedem entre els llençols

assaborint l’aire nou, fresc que entra
per la finestra, i la primera llum, en-
cara una mica temorosa, de l’alba de
maig. Ens adormirem luxosament,
sense aquella avidesa mesquina que
posem en uns moments de son que
sabem que ens faran fer tard, i, quan
tornarem a obrir els ulls, ja es filtrarà
per la persiana el sol de les nou del
matí, i haurem de decidir si ens con-
vida a continuar en el llit o a contem-
plar com juga la seva tebior amb els
colors de les coses. Ens llevarem, fi-
nalment, i ens adonarem que tenim
molta gana, una gana diferent de la
mala gana dels matins ràpids. Ens
prepararem un bon esmorzar, amb
tomàquet amanit, tonyina amb oli
d’oliva, pa torrat, vi negre, i, quan
haurem menjat, prendrem cafè amb
una parsimònia de sobretaula llarga.
¿Què farem, després? Aquesta és la
pregunta que la peresa no permet; si la
formulem, és probable que es trenqui
el ritme d’un dia peresós ben comen-
çat. Un dia que, com el lector ja sap, no

és laborable.
Però les urgències de l’ocupació ens

han portat a un punt que, fins i tot en
els dies festius, la peresa sembla que
està malvista. S’han de fer coses, “s’ha
d’aprofitar el temps”, sentim que ens
diuen, amb una candidesa que ja és
perversió. ¡El pobre temps nostre! No
hem de deixar-li ni la il·lusió d’atu-
rar-se de tant en tant, ha de fer sempre
via, amb nosaltres, ràpid, ple de mo-
ments prescindibles, cap a la mort. “I
després, què?”, pregunta la nostra ir-
ritació, que ja no sap si és laboral o
dominical.

Un poeta romàntic una mica obli-
dat, Augusto Ferrán, va tenir el coratge
de titular un llibre seu La pereza. És un
llibre del 1870, de què alguns poetes ja
s’havien adonat que hi ha una duració
de la poesia, la que realment importa,
que no depèn de les dimensions del
poema. Van ser, s’ho devien sentir dir,
suposo, moltes vegades, poetes pere-
sosos. En el primer poema del seu lli-
bre, Ferran escriu: Hay una pereza
activa / que mientras descansa piensa... I no
té por d’afirmar que la peresa és l’asil
del pensament. Valdria la pena que ens
entretinguéssim una estona pensant en
aquesta opinió, en la paraula “asil”
(“lloc de refugi per als perseguits”,
“establiment de caritat on s’allotja la
gent desvalguda”), convertida per Fer-
ran en sinònim de “peresa”. I potser
acabaríem dient, amb el poeta: errante,
dulce pereza / mil veces feliz el hombre / que
de ti goza en la tierra.

■ Pere Rovira. Escriptor


