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L ’ A P A R A D O R

Narcís Oller, La bogeria.
Col·lecció L’Esparver. La

Magrana. Barcelona, 2001.

R eedició d’aquesta obra
que Narcís Oller va es-
criure el 1899. És una de

les seves novel·les més repre-
sentatives i populars perquè,
en un discurs dialèctic amb
Zola, explica les bases del Na-
turalisme Català. Amb pròleg de
Sergi Beser i edició i notes de
Romi Porredon.

Nikolai V. Gógol, Contes de
Peterburg. Destino.

Barcelona, 2001.

R eedició en format de
butxaca, amb pròleg de
Vladímir Nabòkov i tra-

ducció de Victòria Izquierdo i
Àngels Margarit, d’aquest
magnífic recull de relats de
l’autor rus considerat precur-
sor de Kafka. Inclou els contes:
Diari d’un boig, La Perspectiva
Nevski, El nas, El capot i El retrat.

Enric Aulí i Mellado,
L’ecologia, a casa. Pòrtic.

Barcelona, 2001.

A ulí, que fa trenta anys que
treballa en l’àmbit de l’e-
cologia i la comunicació,

ens mostra els perills ambien-
tals que, tot i que en alguns
casos sigui només en fase po-
tencial, podem trobar a casa
nostra: radiacions electromag-
nètiques, el gas radó, l’ozó,
vernissos tòxics, el soroll...

UCE

Albert Branchadell, autor de ‘La hipòtesi de la independència’

P A R L E M - N E

El català i la independència (1)
J O A N S O L À

A
hores d’ara molts
lectors ja han sentit
una cosa o altra so-
bre el darrer llibre
d’Albert Branchadell:

La hipòtesi de la independència
(Empúries, setembre 2001). El
qui signa no voldria haver de
barallar-se amb temes que no
domina prou com ara la soci-
olingüística, però l’ofici d’arti-
culista setmanal l’ha conduït
des de temps ja immemorial a
ocupar-se d’aquest i d’altres
temes encara més llunyans del
seu redol professional. I és que,
d’una banda, ¿on acaba la lin-
güística i on comença la socio-
lingüística?; i, d’una altra, ¿on
acaba l’ofici més pretensiós de
professor de llengua i on co-
mença l’ofici més ras de ciuta-
dà? Probablement he après
tantes coses de lingüística i de
ciutadania treballant des d’a-
questa columna com en els lli-
bres admirables dels grans lin-
güistes del segle XX i en les
aules universitàries. El llibre de
Branchadell em sembla im-
portant, a part que és de lec-
tura transparent i ràpida, qua-
litats que no tenen, ni de molt,
la majoria dels altres infinits
llibres del ram. Tot seguit els
dono una síntesi de la tesi de
l’autor i la setmana entrant els
en faré algun comentari.

El pensament que durant els
vint-i-tants darrers anys hem
cultivat sobre els problemes de
la llengua catalana ha desem-
bocat en la següent afirmació:
“La independència política de
Catalunya és una condició ne-
cessària de la normalització
del català”. O viceversa: no

aconseguirem la normalitza-
ció d’aquesta llengua si no ens
independitzem de l’Estat espa-
nyol. La normalització és un
procés que condueix a aconse-
guir que la llengua sigui nor-
mal, i normal vol dir que té
aquestes tres característiques:
1. els seus parlants la utilitzen
en tots els àmbits; 2. és el ve-
hicle de comunicació interèt-
nica (s’utilitza, per defecte, per
comunicar-se entre membres
de grups lingüístics diferents),
i 3. és l’única oficial o és oficial
prioritàriament.

FALSA I PERVERSA
Un cop ha analitzat quines són
les vies per aconseguir la inde-
pendència (un referèndum o

una decisió del Parlament de
Catalunya), l’autor afirma que
la hipòtesi de la independència
és falsa i perversa. És falsa per-
què no és cert que no es pugui
mantenir normal una comuni-
tat lingüística que visqui dins
un Estat de llengua diferent,
car aquest és el cas de les illes
Aland de Finlàndia; ni és cert
que no es pugui normalitzar la
llengua d’una comunitat en les
mateixes condicions, car el
Quebec ho ha aconseguit. La
hipòtesi és perversa “per tal
com el preu que fixa com a
condició de la normalitat és
intolerable per a les comuni-
tats que no poden o no volen”
independitzar-se; és a dir: faria
impossible l’aspiració a la

normalitat en
aquestes comuni-
tats.

Però, fins i tot
prescindint d’això,
resulta que la se-
cessió de Catalu-
nya no és ni possi-
ble ni desitjada pels
seus habitants. No
és possible perquè,
primer, les teories
més serioses sobre
dret internacional
(de)mostren que
no hi ha hagut
mai cap cas de se-
cessió “en una de-
mocràcia ben esta-
blerta” (que hagi
durat almenys deu
anys); i, segon, no
podem apel·lar al
“dret de reparaci-
ó”, perquè “el ca-
talà no està en pe-

rill”, sinó que més aviat sem-
bla que s’esdevé el contrari, en
opinió tant dels observadors
estrangers com dels mateixos
parlants. El fet que no és de-
sitjada el demostren totes les
estadístiques; però, a més a
més, és una clara constant
des dels temps de Torras i
Bages. Si malgrat tot, un dia
ens separàvem, seria amb el
suport ineludible dels caste-
llanoparlants, que el presta-
rien a canvi de condicions de
protecció més fortes que les
actuals, per exemple en esco-
les i en cooficialitat, cosa que
acabaria impedint la bilin-
güització efectiva de la gent,
imprescindible per a la nor-
malitat del català.
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S
empre he seguit amb
expectació les con-
vocatòries que es fan
sota l’advocació fes-
tiva del Correllen-

gua, un neologisme fantàstic
que haurem d’inscriure a cor-
re-cuita en la gran tradició
corredora dels correfocs, els
correbous i els correctors. En-
guany aquest corredor de l’a-
mor lingüístic es va encetar el
7 de setembre a Andorra i
acabarà el 3 de novembre a
Perpinyà. Les festes lingüísti-
ques i les llengües festives
m’agraden fins a l’obsessió,
però he de reconèixer que al
principi això del córrer m’ha-
via frenat una mica. No aca-
bava d’entendre com es podia
córrer i enraonar alhora. O
llegir i córrer o córrer i es-
criure sense quedar ben es-
corregut. I tanmateix, el per-
què de tanta corredissa és
senzill: tu primer vinga a cór-
rer, corre que correràs, fins
que se t’ocorre que potser avi-
at t’hauran de socórrer. És
llavors quan treus la llengua i
ho entens tot. No és ben bé
l’estil irrepetible d’Albert

Einstein ni tampoc el més po-
pulista de Mick Jagger, però és
a l’abast de tothom que vulgui
anar a córrer una mica de
món amb la llengua fora sense
cap vergonya d’ensenyar-la
pertot. Els lemes correlingüís-
tics ja van per aquí: “Ensenya
la llengua” (en un context de
mascarada), “Que no et patini
la llengua” (per a un patinada
popular), “Que et rutlli la
llengua” (per als actes prop de
la plaça guinardorenca del
Nen de la Rutlla)...

ARRENCAR A CÓRRER
Perquè es tracta justament
d’això. D’arrencar a córrer,
per exemple, aquest dissabte a
dos quarts de vuit del vespre
cap a la concorreguda plaça
del Guinardó a veure arribar
la flama de la llengua que ve
de la vila de Gràcia i dues ho-

retes més tard parar orella als
manresans Esporàdics, els gui-
nardorencs Catarsi, els lleida-
tans Encara farem salat i els
garriguencs Tse Tse. Tot plegat
per reivindicar que es facin
més inversions en la nostra
llengua. Només si hi invertim
descobrirem el potencial que
conté: CATALA-ALATAC; sí,
“català a l’atac”. D’actes com
aquests del Guinardó se’n fan
pertot. De Fraga a Maó i de
Salses a Guardamar, que deien
abans d’Internet. Ara la topo-
nímia és una altra:
(www.cal-llengua.org). Natural-
ment tot el que portem de
paràgraf és un espot, perquè a
l’hora de promoure l’ús del
català l’únic lema admissible
és aquest: “Si es pot, espot”. I
no sempre es pot. Al jutjat
d’instrucció número 3 de
Santa Coloma de Farners, per

exemple, es veu que no es pot.
Quan hi arriba un assenta-
ment del registre civil redac-
tat en català el refusen. El re-
fusen a primers del segle XXI.
I si els implicats ho recorren el
jutge els diu “ara hi corro” i
no el treuen d’aquí (ni d’allí).
Potser algú li hauria d’expli-
car que en català una corrença
és una diarrea o potser ni així
no ho entendria (d’entendre,
tot i que d’entendrir-se segur
que tampoc no s’entendreix).

TRAVESSANT FRONTERES
El Correllengua d’enguany té
una llarga llista de corrences
pendents, algunes tan pu-
dents com les famoses reco-
manacions educatives de la Ge-
neralitat valenciana. Per això
és lloable que, corre que cor-
reràs, els correlingüistes tren-
quin mitja dotzena de fronte-
res absurdes: Andorra-Seu
d’Urgell, Pont de Suert-Bena-
varri, Lleida-Fraga, Gande-
sa-Calaceit, Cases d’Alca-
nar-Vinaròs i La Jonquera-El
Pertús. Les fronteres són per
travessar-les. Au, correm-hi
tots!


