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Resposta a l’article de Jordi Solé i Camardons sobre la llengua

De nou els catastrofistes
sobre el català

A
A l b e r t M a n e n t

l’article Entre el co-
foisme i el derrotisme
(AVUI, 2 de maig) el
senyor Jordi Solé i
Camardons fa ob-
servacions encerta-

des i crítiques dures al meu article
Contra els qui proclamen l’agonia del ca-
talà (AVUI, 15 d’abril). Segons ell, es-
mentar dotze elements d’avenç del
català és fer cofoisme. Solé, com a
bon catastrofista, més moderat in
modo que el seu mestre Víctor Alei-
xandre i Joan Solà, extreu supòsits
d’allò que només són constatacions.
Quan jo dic: “En un moment en què
impera el liberalisme a ultrança, la
ingerència en l’ús social és contra-
produent”, constato, però no abono
aquesta mena de liberalisme, partí-
cip del capitalisme salvatge. I ales-
hores amb mala fe em pregunta:
“¿Hem d’entendre que defensa el li-
beralisme de Vidal-Quadras o del Fo-
ro Babel i que renuncia a la política
lingüística?”. El 1997 vaig publicar
almenys tres articles a La Vanguardia
denunciant les calúmnies contra el
català i el pijisme del grup Babel que
aplaudia Vidal-Quadras, que ara no
piula. Em van replicar despietada-
ment i Terenci Moix m’insultà en un
article de jutjat de guàrdia. Alguns
lectors desconeguts em van fer costat
amb cartes al diari, però no recordo
cap defensa meva dels Solé i Camar-
dons, Víctor Aleixandre, Joan Solà,
Quim Monzó o altres del mateix pa-
tró, inclosos bons sociòlegs i polítics
radicals.

El meu article es limitva al Princi-
pat. La qüestió dels Països Catalans és
molt complexa i mereixeria un arti-

cle propi. Curiosament el senyor Solé
quan, dins un xàfec de pessimisme,
elogia alguna cosa ho fa només de
quatre entitats del País Valencià i
Mallorca. ¿Cap del Principat mereix
ésser destacada? Aixo sí que és secta-
risme reduccionista.

El senyor Solé venera el seu mestre
Aleixandre i esmenta dotze punts
d’aquest per redreçar el país, però
afegeix: “Tot plegat sols serà possible
si els catalans ens dotem de les es-
tructures pròpies d’un Estat”. I men-
trestant què hem de fer?,
pregunto. Pel que sembla
derrotisme i jeremisme.
Jo espero poder anar a
aplaudir a la plaça de
Catalunya el dia que hi
arribin els tancs dels se-
nyors Solé i Camardons,
Aleixandre, Joan Solà i
altres agonistes i procla-
min la independència.
Curiosament sobre un
polític, tan dur nacional-
ment com Carod-Rovira,
un titular de La Vanguar-
dia (23 d’abril) deia: “Ca-
rod surt en defensa dels
catalans que se senten
espanyols i resta prioritat
a la llengua”. Pobre Ca-
rod! Els grupuscles que
admira el Sr. Solé el con-
sideraran com a mínim
un regionalista.

Precisament és pinto-
resca i confusa la classi-
ficació que fa el Sr. Solé
d’aquests grupuscles per
als quals demana unitat
d’acció; però són, en ge-

neral, nuclis dèbils i quasi tots tenen
vocació de gueto.

Quan en el meu article deia que
Catalunya seria multilingüe no volia
dir pas bilingüe, com malèvolament
m’atribueix el Sr. Solé. La globalitza-
ció comporta un intercanvi constant
de llengües diverses i esperem que el
català sigui la llengua comuna d’in-
terrelació (ho subratllava al meu ar-
ticle), com l’anglès ho és a Londres.
Aquest és el repte que ens hem de
marcar els catalanistes constructius.

Aquells que, com el mateix Sr. Solé,
tot el dia es planyen, caldrà que els
regalem mocadors, no pas dels cor-
rents, sinó d’aquells tan grossos de
fer farcells.

Deixeble també del professor Solà, el
Sr. Solé no diu res de com es trobava el
català el 1970: sense escola catalana
(amb alguna excepció), sense televisió
pròpia, ni diaris en la llengua del país,
etc. Que és allò que regalaria el Dr.
Solà a canvi de més ús social. Bon so-
fista! Les generacions del franquisme
no van tenir tots aquests instruments
de catalanització massiva i per això el
procés de recuperació és tan lent.
Sense aquests instruments mediàtics
com ens trobaríem ara? Però també
traspua el ressentiment del Sr. Solé
contra qualsevol política lingüística
que no sigui la il·lusòria que els seus
han pensat. La política lingüística no
es pot ficar en usos personals i privats,

cosa que sembla que no
comparteixen persones
com Joan Solà o Solé Ca-
mardons.

Tots aquests grupuscles
i personatges apocalíptics
en relació amb el català
haurien de tenir una pu-
blicació pròpia per esbra-
var-se i no posar l’AVUI en
el risc d’haver-los d’acollir
massa en les seves planes.
Amb gent així, amb tanta
amargor i pessimisme, no
hi ha diàleg, és un diàleg
de sords. Es decandiran
sols, mentre el país amb
lentitud activarà el redre-
çament, fent, per exemple
enguany, 500 actes recor-
dant Verdaguer, encara
que això també deu ésser
cofoisme. I els profetes de
calamitats, sempre me-
nors, restaran dins el gue-
to del que alguns anome-
nen catalanisme arnat.

■ Albert Manent. Escriptor

L’espòs de la guardonada
T e r e s a P à m i e s

E
l passat 8 de maig i en acte
solemne al Palau de la Gene-
ralitat, fou lliurat el XV Premi
Internacional Catalunya a

l’escriptora egípcia i lluitadora pel
progrés i els drets humans Nawal al
Sadawi. A la cloenda, el president Pu-
jol improvisà un discurs que descon-
certà bona part del públic i disgustà
algunes de les feministes que l’any
2001 participaren activament en la
campanya solidària per impedir que
un tribunal del Caire condemnés “la
germana egípcia”, acusada d’aposta-
sia per haver declarat en entrevista
publicada al setmanari Al Midane que
les normes escrites a l’Alcorà relatives
a la dona s’haurien d’adequar als
drets humans. La denúncia fou pre-

sentada al fiscal general per l’advocat
integrista Nabil al-Waixa i admesa a
tràmit, precipitant la convocatòria
del judici anunciat per al 18 de juny
del 2001. El fiscal envià un requeri-
ment al marit de l’encausada ins-
tant-lo a repudiar l’esposa basant-se
en la llei islàmica anomenada hisba,
que preveu la pena de mort pel delicte
d’apostasia. El marit requerit a repudi-
ar l’esposa desobeí el requeriment as-
sumint-ne les conseqüències... La seva
actitud, contràriament al que s’espe-
rava, impulsà la campanya en defensa
de Nawal, també al món àrab. A Occi-
dent, noranta-un diputats i diputades
del Parlament europeu signaren una
crida solidària, llista encapçalada per
Emma Bonino i l’eurodiputada cata-

lana Concepció Ferrer, amb persona-
litats del món cultural com l’escrip-
tora xilena Isabel Allende (La casa de los
espíritus), Noam Chomsky i el Nobel
Elie Wiesel, entre altres. A Catalunya,
el 14 de juny, el president del Parla-
ment Joan Rigol, acompanyat de di-
putades de tots els partits, rebé el Co-
mitè Català de Solidaritat amb l’es-
riptora egípcia representat per Mont-
serrat Abelló i Carme Riera, junt amb
altres activistes del feminisme, im-
pulsores de la campanya. L’AVUI se’n
va fer ressò i en aquesta mateixa
pàgina es publicaren articles d’opinió
informant i analitzant l’amenaça que
pesava sobre Nawal, comentaris que
culminaren en el que Eulàlia Solé
signava el 7 de febrer del 2002, cone-
guda la concessió del XV Premi Inter-
nacional Catalunya a l’escriptora i
lluitadora egípcia salvada, finalment,

per la mobilització solidària mundial.
En el seu article, Eulàlia Solé deia que
l’honor del Premi recauria en amb-
dues bandes: “En Nawal, per rebre un
premi mundialment reconegut i, en
Catalunya, per concedir-lo a una per-
sona tan qualificada”. Doncs bé: és
això el que va dir el president Pujol en
el seu discurs de cloenda però el que
afegí seguidament no agradà algunes
amigues convidades a l’acte. Mirant la
guardonada asseguda al seu costat,
Jordi Pujol expressà: “La meva admi-
ració pel seu marit que ha contribuït
que vostè sigui el que és”. Escoltant la
traducció simultània d’aquelles pa-
raules, l’al·ludit, assegut a primera fila
tingué un gest com rebutjant l’elogi,
visiblement incòmode, però a mi per-
sonalment –i ho vaig dir a les ami-
gues feministes– em va semblar un
elogi sincer i merescut, i el compar-
teixo. Potser no era el lloc ni el mo-
ment més indicats per fer-ne esment
però també un president té dret a ex-
pressar, fora del guió, una opinió
“políticament incorrecta”.

■ Teresa Pàmies. Escriptora


