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La sensibilitat ciutadana sobre la llengua i la cultura catalanes

Un detall sempre secundari

L’
J o a n R e n d é i M a s d é u

abril del 1974
l’Assemblea de
Catalunya publi-
cava un opuscle
clandestí que inti-
tulava Report de

treball sobre la campanya per a l’ús oficial de
la llengua catalana. No cal dir que l’ànim
que inspiraven els redactors de les
vint-i-tres quartilles de què es componia
l’escrit era de la màxima exigència i d’u-
na perspectiva de gran optimisme. Tot
estava per fer, per tant, tot era possible.

A les seves conclusions, després d’uns
punts de síntesi d’història crítica de la
matèria i de perspectives de present,
enunciaven: “...una campanya per l’ofi-
cialitat de la llengua catalana, per la
plenitud d’ús del català i reconeixença
de tots els seus drets, no apareix com
una iniciativa d’interès secundari, sinó
com un postulat de gran interès en la
lluita per les llibertats democràtiques”.

Resulta curiós que quan no teníem
dret a res fóssim capaços de concebre-ho
tot, i ara, que ja ho hauríem d’haver
aconseguit tot, ens anem resignant a la
tendència al no-res, sense gaires protes-
tes que no siguin les individuals o les de
petits col·lectius resistents reorganitzats.
Ningú no parla de mobilitzacions al
carrer, d’inquietar la inèrcia estatal a la
reuniformització, de plantar cara i tor-
nar a començar, si cal. Però potser
aquest estat de timidesa i de quasiresig-
nació es deu al pes d’una xafogor prag-
màtica que ens indica que val més que
no ens arrisquem a treure la gent al
carrer ni a cap altra forma de resposta
estimulant i contundent. No fórem prou
per no posar en evidència la nostra si-
tuació ridícula.

Cal concloure, almenys en aquest

sentit, que, per comptes d’avançar (o
d’haver arribat als objectius que ens
proposàvem), hem reculat o ens fa
mandra tornar-ho a intentar.

Hem tingut vint-i-cinc anys de recu-
peració democràtica per no haver-nos de
penedir de l’optimisme que gastàvem
tots a l’Assemblea de Catalunya. Tampoc
és que aquell gran pacte unitari, per la
diversitat de la seva composició, estirés
més el braç que la màniga en res. Però,
després, les institucions ja legals han
sostingut la torxa, han legislat, han dut
a terme una certa lluita institucional,
deuen haver activat pactes subaquàtics
per anar una mica més enllà del que els
poders superiors de la democràcia esta-
ven disposats a concedir. Però també
devem haver dissimulat molt i molt;
devem haver encobert nosaltres matei-
xos el fracàs continu d’una part impor-
tant de la realitat, devem haver fingit
normalitat i collita acceptable allà on
només hi havia erm i oposició contumaç
a les normes legislades i promulgades.
Ha estat com qui va a cent vuitanta per
hora per l’autopista mentre els agents
de trànsit s’interessen només per una
circulació fluïda i pel compliment de la
taxa de l’ITV. Ara, quan els Mossos d’Es-
quadra han començat a controlar de
veritat, han trobat que hi havia cente-
nars de transgressors i que els accidents
passaven per alguna causa. Aleshores
s’han posat a fer complir la llei amb un
rigor acceptable i a aplicar punicions
exemplars i dissuasòries, i els accidents
de trànsit han davallat significativament
en la mesura que els infractors van de-
sistint. Continuar fent els ulls grossos
ens hauria dut a la tragèdia viària més
insostenible.

El document a què em referia més

amunt es fa el propòsit d’“imposar l’ús
oficial de la llengua catalana segons
l’Estatut d’Autonomia, com a primer
pas per a un perfeccionament ulterior
de l’estatut lingüístic català, d’acord
amb la voluntat lliurement expressada
pel poble de Catalunya”. Ja he dit que
una instància unitària, per la diversitat
dels seus components, pot expressar
una il·lusió il·limitada, si es vol, però ha
de resultar molt prudent a la pràctica.
Doncs bé, la voluntat lliurement ex-
pressada pel poble de Catalunya ha estat
el que ha justificat el que ara tenim;
aquesta voluntat i els impediments i
paranys que han imposat les autoritats

de l’Estat, de qualsevol color polític es-
tatal, i les badades del poble de Catalu-
nya i de les seves autoritats, i la manca
d’estimulació permanent, i adequada a
cada circumstància, d’aquesta voluntat,
i la decisió del pressupost del govern de
Catalunya, que potser hauria hagut d’a-
lleugerir algunes partides per carregar
la prioritat de l’idioma quan s’hi era
prou a temps. Sí, hem estat ben passius
a l’hora d’estimular les voluntats dels
catalans pel que fa a la sensibilitat lin-
güística i simbolicolingüística, quan mai
no ens hauríem consentit ser-ho davant
l’estimulació de les voluntats del mateix
poble pel que fa a altres elements de la
democràcia.

Què hauria passat si haguéssim romàs
passius davant la censura fossilitzada de
la llibertat d’expressió, o dels drets d’as-
sociació, o d’altres drets humans que ens
havien estat negats “per naturalesa”,
durant quaranta anys i més? ¿La volun-
tat del poble de Catalunya és un atribut
incontaminat que es pot deixar fer tot
sol sense cap mena de sensibilització i
sense cap mena de guia? ¿Que no actua
res, en contra dels interessos culturals i
polítics legítims, per la banda contrària
a aquesta legitimitat?

Bé, però ara ha guanyat la candidatu-
ra catalanista a les eleccions del Barça i
hem d’esperar (només esperar asseguts)
que això serà una injecció revifadora de
les voluntats populars. Almenys tenim
un motiu d’assossec en l’esport, tot i que
ignorem si la majoria dels seguidors del
club estan gaire per llengües i per cul-
tures o si la seva sensibilitat ja ha estat
canalitzada, després de tants anys per-
duts per la causa, cap a la cursa de fit-
xatges internacionals, per als quals, fora
de l’anglès, la llengua que es parli és un
detall perfectament secundari.

■ Joan Rendé. Escriptor

Entranyables coincidències
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s lamentable que SOS Racisme
Catalunya, en comptes d’usar les
pàgines d’aquest diari per pro-
moure i difondre les idees i els

principis de l’antiracisme, que és el que
tocaria, hagi d’escriure-hi per defen-
sar-se de la calúmnia subtil exercida en
contra seva. Però tots ho sabem: vivim
en una societat en què no sempre la
força dels fets té més valor que la de les
paraules. I si els mots són difamatoris i
proclius a la polèmica estèril, més dis-
torsionada encara en resultarà l’autèn-
tica realitat.

Alfons Quintà està esdevenint un
mestre d’aquest art de la mentida. Al-
menys és el que els seus articles ens de-
mostren. El dimarts 10 de juny signà un
article titulat SOS Racisme, la veritat, en
què, fent ús d’un to arrogant, buit i
sense fonamentació, deixà entreveure
una crítica infantil a la nostra organit-
zació pel pur plaer de satisfer, n’estem
quasi segurs, obscures fantasies difícils
d’identificar. No es tracta de la primera,
ni de la segona o la tercera vegada que
aquest presumpte periodista utilitza la
tribuna pública d’aquest mitjà i la lli-
bertat d’expressió per mentir a la ciuta-
dania de Catalunya sobre nosaltres, ser-

vint-se d’arguments mai documentats
que pretenen demostrar l’absurd d’acci-
ons fictícies.

No és creïble, tal com insinua, que
SOS Racisme Catalunya sigui una orga-
nització terrible, farcida de connexions
mafioses amb institucions polítiques,
només preocupada per la promoció so-
ciopolítica dels seus dirigents. Com és
possible que, després de 15 anys d’exis-
tència, la justícia del nostre país, o ell
mateix, no hi hagin emprès ni una sola
acció legal en contra? I la crítica perd del
tot la seva credibilitat quan a una entitat
sense afany de lucre com la nostra, que
compta amb el suport de totes les ad-
ministracions públiques del país així
com de milers i milers de ciutadans que
ens donen el seu suport, se la jutja ex-
clusivament pels seus hipotètics proce-
diments financers i no es fa una lectura
més global de la seva acció, acompa-
nyada dels principis que postula i els
beneficis que aporta al conjunt social. La
crítica destructiva i injusta a SOS Racis-
me Catalunya no és només un despreci
a les bondats i els objectius de la nostra

associació, sinó que també ho és a la
societat catalana, que, amb el seny que
la caracteritza, sí que sap avaluar encer-
tadament les institucions pels seus fets i
no per les paraules, i dia rere dia ens
renova amb mil iniciatives la seva con-
fiança. No som perfectes, però ni de bon
tros ens movem en el llot de la corrupció
i la malícia.

No caldria dir-ho perquè la ciutadania
del país ens coneix prou bé (almenys
molt millor que el nostre destraler de-
tractor), però ens veiem en l’obligació
d’afirmar públicament que SOS Racisme
Catalunya és una entitat que només
persegueix la defensa dels drets humans
i les llibertats de tothom, que no té cap
vinculació orgànica ni funcional amb
cap formació política ni sindical, i que
actua amb plena independència gràcies
al suport de moltes persones que creuen
que la seva tasca és imprescindible.

Atès que tot comportament humà és
intencional, carregat de voluntats més o
menys manifestes, no podem evitar
pensar en els motius que condueixen el
Sr. Quintà a fer sortir a la llum els seus

vells i desgastats fantasmes, precisament
en un moment en què el Partit Popular
està plantejant un enduriment ferotge
de la llei d’estrangeria i sobre la immi-
gració plana l’amenaça d’una major re-
pressió de drets i llibertats. ¿Al servei de
quina ideologia política treballa aquest
columnista? Ben lluny de gastar el seu
mateix estil, nosaltres no ens respon-
drem aquesta pregunta fins al moment
d’haver tingut personalment amb ell
una conversa.

Aprofitem l’ocasió, per tant, per rei-
terar novament el nostre desig de man-
tenir una entrevista personal amb el Sr.
Quintà, a la qual hem estat disposats des
de fa molt de temps però sempre hem
rebut una negativa per part seva com a
resposta. Intuïm que la causa d’aquest
rebuig és que una trobada amb nosaltres
espatllaria bona part de la seva autoi-
matge com a croat-patró- Sant-Jordi-llui-
tador-per-la-justícia, i se li acabarien tot
d’una els infectes arguments que el
presumpte periodista vol usar en
aquesta miserable polèmica amb nosal-
tres. Si fa no fa, és exactament el mateix
gest de rebuig al diàleg que tenen amb
la nostra organització els altres grans
demòcrates, els del partit que governa a
Espanya. Entranyables coincidències, no
troben?

■ Miquel Àngel Essomba Gelabert. Portaveu SOS Racisme

Catalunya


