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La llengua catalana i la política cultural del Partit Popular

Els premis Ciutat de Palma

A
S e b a s t i à A l z a m o r a

cabo d’escoltar el
senyor Jordi Fer-
nández Díaz afir-
mant per Catalunya
Ràdio, amb gran so-
lemnitat i més em-

prenyat que una mona, en resposta a
un comentari del republicà Joan Puig-
cercós, que el PP no és cap partit per-
secutor de la llengua i la cultura cata-
lanes. Se sentia molt ofès, el senyor
Fernández Díaz, del fet que al seu partit
se li pengés la llufa de la persecució
contra el català, per bé que no tenia res
a dir sobre l’asseveració del seu cap de
files, Josep Piqué, segons la qual el cas-
tellà rep ara a les escoles públiques ca-
talanes el mateix tractament que rebia
el català a les escoles franquistes. Per
acceptar una mostra com aquesta de
negacionisme, de voluntat de negar un
intent de genocidi cultural, cal tenir
molts pocs escrúpols o, pitjor encara,
molt poques llums. I potser aquest és el
problema.

Si ens atenem, per exemple, a l’acti-
tud en matèria de política lingüística
que ha exhibit el govern del PP en els
seus cent primers dies de govern a les
Balears, aleshores li hem de donar la
raó al senyor Fernández Díaz i rectificar
el judici: no estaríem parlant d’una
política de persecució, sinó d’una polí-
tica de la pura burrície, de la imbecil-
litat més radical. No em consola en
aquest sentit –més aviat al contrari–
saber per distintes bandes que alguns
alts càrrecs de la conselleria d’Educació
i Cultura han estat ocupats per perso-
nes sensates i competents: quan la sen-
satesa i la competència es posen al ser-
vei de l’estupidesa, el resultat no és
menys estupidesa, sinó més patetisme.
Parlo així perquè no hi ha res més neci
per a un governant que ressuscitar
problemes que es troben en camí de
deixar de ser-ho, aprofitar el poder i les
institucions per passar comptes a opo-
nents i detractors, remenar merda per
curiositat o nostàlgia d’aspirar-ne la
flaire: per molt que ens haguem acos-
tumat a veure’l en els darrers anys com

a pauta habitual, aquest no
és el comportament d’algú
amb responsabilitats de
govern, sinó el d’un curt de
gambals. I és el comporta-
ment que ha tingut el nou
govern balear del PP, i en
particular el president Ma-
tas, en aixecar un altre cop
les fins fa poc oblidades
banderes del bilingüisme i
la conflictivitat de la llen-
gua, amb l’única finalitat
d’esgratinyar els quatre
vots residuals de l’espa-
nyolisme més inflamat i, ja
de passada, practicar el di-
vertit esport del rebentis-
me oficial, que el president
Aznar ha posat més de
moda entre els seus acòlits
fins i tot que el pàdel. Ex-
cediria de molt l’extensió
d’aquest article fer el recompte detallat
de les actuacions i declaracions que el
PP illenc ha perpetrat sobre el tema en
només cent dies (la constància i la con-
tumàcia són qualitats que no se’ls pot
negar); remeto, per tant, el sagaç lector
a l’hemeroteca d’aquest mateix diari i
em cenyeixo, perquè és força represen-
tatiu, al cas dels premis literaris Ciutat
de Palma.

Aquests guardons, ideats pel perio-
dista Gafim i convocats per l’Ajunta-
ment de Palma des dels anys cinquanta,
consten de les categories de novel·la
(que porta el nom de Llorenç Villalon-
ga), poesia (Joan Alcover) i arts plàsti-
ques (Antoni Gelabert). Des de la ins-
tauració de la democràcia, hi poden
concursar exclusivament originals inè-
dits escrits en llengua catalana (en
temps del franquisme la convocatòria
era bilingüe, és clar), amb la finalitat de
servir a la promoció i la difusió del ca-
talà i de la literatura que s’escriu en
aquesta llengua. Aquest fet no ha estat
discutit per ningú, i els premis Ciutat
de Palma han anat fent la seva trajec-
tòria al llarg dels anys, en general en-
voltats d’un cert prestigi i repercussió.

(Perquè no hi hagi lloc a dubtes, aclariré
que jo mateix vaig guanyar en una
ocasió el Llorenç Villalonga i vaig for-
mar part del seu jurat l’any següent, i,
com que, arribats a aquest punt, sem-
pre hi haurà algun col·lega del gremi de
la lletra que remugui allò que els es-
criptors s’han d’abstenir de concursar a
premis i que aquests s’haurien d’abolir
perquè són nocius per a la literatura,
diré que això és mentida: els escriptors
només parlen malament dels premis
que no guanyen).

Bé, doncs ara, el nou equip de govern
de l’Ajuntament de Palma, dirigit per
l’alcaldessa Catalina Cirer, ha decidit
renovar els premis. En els següents ter-
mes: creació de dues noves categories
per a novel·la i poesia en castellà (que
portaran els noms de Camilo José Cela
i Rubén Darío, tots dos vinculats certa-
ment a Mallorca), i substitució del tra-
dicional sopar de lliurament per una
gala –paraules textuals del regidor de
Cultura, Rogelio Araujo– “tipus Oscar
de Hollywood”. Aquí no ens estem de
res. Sembla que els premis Ciutat de
Palma d’enguany ja celebraran els
noms dels seus guanyadors en el decurs

de la nova i glamurosa ga-
la, que tindrà lloc el proper
20 de gener; les convoca-
tòries en castellà, però,
hauran d’esperar a estre-
nar-se l’any vinent, perquè
no hi ha hagut temps d’a-
conseguir els permisos per
utilitzar els noms dels il-
lustres escriptors amb què
se’ls pretén tutelar. Quan
això finalment es produei-
xi, rebla despert el senyor
Araujo com a argument
definitiu, “els escriptors
mallorquins que escriuen
en castellà ja no hauran de
concursar en premis de fo-
ra l’illa”. Obvio els sarcas-
mes sobre tot plegat i em
limito a consignar-ho aquí
perquè caigui pel seu pes.

Una tal renovació dels
Ciutat de Palma, en cas que
finalment tiri endavant,
respon un cop més a la in-

eludible temptació d’aprofitar el poder
institucional per causar el malestar dels
sectors percebuts com a políticament
desafectes –en aquest cas, el món lite-
rari i cultural–, i la seva única conse-
qüència previsible és la provincianitza-
ció dels premis: les categories en català
perdran l’interès que fins ara han des-
pertat i els nous premis en castellà
naixeran diluïts dins l’espessa xarxa de
convocatòries consistorials de guardons
literaris en aquesta llengua, que no ne-
cessita gens aquesta nova contribució.
Què en farem, aleshores, de la gala “ti-
pus Oscar de Hollywood”, per celebrar
tan poca cosa? Confio que l’any de
marge que finalment ha quedat pel mig
serveixi perquè el senyor Araujo i la
senyora Cirer recapacitin i rectifiquin
la seva decisió; en cas contrari, comp-
tarem amb un altre motiu més per do-
nar la raó a Fernández Díaz: el PP no
persegueix la llengua i la cultura cata-
lanes; en realitat, es limita a grape-
jar-les perillosament d’acord amb una
mena d’estupidesa estructural que ens
pot acabar sortint molt cara.

■ Sebastià Alzamora. Escriptor
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folklore i dialecte identitaris– tant de
la memòria històrica –Baviera fou un
regne independent fins al 1870 i con-
servà una àmplia autonomia fins que
va ser integrada administrativament
al Tercer Reich el 1934–, com de la
prosperitat aconseguida i de la bona
salut de la versió local de l’Estat de
benestar. El principi indiscutible que
regeix la interpretació de les relacions
entre l’Estat federal alemany i els län-
der és la bundestreue, la lleialtat federal
o constitucional. L’acceptació univer-
sal i l’eficàcia pràctica d’aquest prin-
cipi expliquen que ningú no s’escan-
dalitzi ni s’alarmi per certes i sovin-
tejades declaracions altisonants dels
líders bavaresos de la CSU, algunes de
les quals podrien ser catalogades de
“radicalnacionalistes”.

En la formació de la cultura consti-
tucional espanyola de la democràcia,
per desgràcia, la noció d’un principi
semblant no ha estat mai present; ans
al contrari, haurà estat marcada per

una mena de principi de la desconfi-
ança mútua, en particular, però no
exclusivament, entre els successius
governs centrals i els governs de Ca-
talunya i el País Basc, i aquests darrers
han elevat la desconfiança a la cate-
goria ensems de tècnica de salvaguar-
da i de tàctica electoral. És molt
simptomàtic que en les bases per a un
Nou Estatut Nacional de Catalunya,
proposades per CiU, en el capítol del
nou marc de relacions amb l’Estat fi-
gura que s’establirà “una clàusula de
lleialtat i respecte de l’Estat sobre el
marc polític i jurídic resultant del
nou pacte per a l’autogovern”, sense
reciprocitat envers el marc polític de
l’Estat que sanciona la Constitució.

Ara que s’ha reobert el debat auto-
nòmic, aquest no s’hauria de limitar a
preveure un increment (general o
asimètric) de les competències que
poden assumir les autonomies. D’una
banda, no es pot ignorar que en els 25
anys transcorreguts des de l’aprovació
de la Constitució l’escenari polític

mundial i europeu ha canviat –hi ha
més competència, més interdepen-
dència, més perills i també més Europa
–, i això obliga a supranacionalitzar els
ens territorials de base regional o na-
cional per poder enfrontar-s’hi en les
millors condicions; i, de l’altra banda,
s’ha afinat el concepte d’eficàcia de
govern a través del principi de subsi-
diarietat, que invita a fer cada cosa en
el nivell que resulti més eficaç. Costa-
rà a molts d’admetre que el govern de
determinades polítiques és més eficaç
des de la Unió Europea o des de l’Estat
que des de la regió o el municipi. Na-
turalment, el contrari pel que fa a
d’altres polítiques és d’igual manera
cert.

Estem pagant les conseqüències
d’algunes indefinicions de la Consti-
tució –com ara la inexistència en la
carta magna d’una llista de les com-
petències transferibles o de les in-
transferibles–, de les pors atàviques
dels dirigents centralistes i del tacti-
cisme de la reivindicació permanent.

Ficats de nou en el debat constitucio-
nal i autonòmic, s’hauria d’aprofitar
per trencar alguns tabús que bloque-
gen la definitiva normalització políti-
ca i que, pel debat eixorc que generen,
desvien energies de l’atenció als pro-
blemes socials: la Constitució és per-
fectible i, per tant, és reformable; la
lleialtat constitucional no és sola-
ment una obligació del més fort, sinó
que ha de ser universal i mútua entre
les institucions centrals i les autono-
mies; i –tabú no menys important–
governar una autonomia de base na-
cional no és cap exclusiva dels auto-
proclamats partits nacionalistes. Si
fos així s’estaria negant, alhora, el
pluralisme polític i la possibilitat
d’alternança en el govern, l’essència
mateixa, doncs, de la democràcia, i, de
retruc, s’entraria en conflicte amb
l’esperit i la lletra de la Constitució.
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