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CRISTINA CALDERER

Lluís-Anton Baulenas ha escrit un assaig sobre el català

P A R L E M - N E

‘El català
no morirà’ (1)

J O A N S O L À

E
l català no moriria si tin-
guéssim gaires personatges
com l’autor del llibre que
porta aquest títol, Lluís-An-
ton Baulenas (Edicions 62,

2004), escrit amb gran elegància, co-
neixement de causa, exactitud de do-
cumentació i passió continguda. Va-
lenta, perfecta i irònica radiografia del
moment actual de la llengua, amb no-
tícies antigues i d’ara mateix i dema-
nant un cop de mà a Descartes, Llull,
Plató, Nietzsche, Pascal, Una-
muno, Stalin, Tolstoi, Witt-
genstein i Julián Marías. Amb
llibertat per dir les coses com
les creu: “Baixar a burxar en
el comportament més quoti-
dià [...] de les persones [...] és
[...] ofensiu i humiliant”, diu
a propòsit d’una queixa de
l’expresident Pujol a l’amo
d’un bar; per retreure que la
“impotència legislativa [...]
provoca estupefacció en
molts ciutadans”; per recor-
dar la covardia de Joaquín
Almunia (“el catalán es un
lujo”); per dir que la classe
política en general amaga el
conflicte (“Sí que n’hi ha, de
conflicte. El que passa és que
bàsicament el vivim sempre
els mateixos”); i que això, però, alerta,
reflecteix l’opinió pública, “majorità-
riament indecisa”; o per apuntar al cor
secular del problema, la idea monolí-
tica d’Espanya, ara esdevinguda “neo-
franquisme ambiental”: “Les sacerdo-
tesses vestals del Govern espanyol” no
han defensat pas “la riqueza de las
distintas modalidades lingüísticas de
España” (Constitució dixit), sinó que
malden indefalliblement per reduir-la
a “una situació tancada, de reserva ín-
dia, de peculiaritat local”. Cosa que no
impedeix a Baulenas de lloar al màxim

dos grans actes de sobirania del nostre
govern anterior: la immersió a l’escola
i la clarividència en els objectius de
TV3; ni de proclamar que els mestres
han sigut un dels puntals de la bona
feina feta, amb gran sacrifici des de
l’ombra. Ni tampoc d’alertar-nos a tots
sobre l’error monumental, “perjudici-
al per al nostre futur”, de no haver
atorgat “carta d’existència” als “altres
catalans”: la immigració “o era igno-
rada o era culpabilitzada injusta-
ment”, quan “Catalunya [...], cal que
ens ho fiquem al cap, som nosaltres i

ells”, ells són “la gran reserva
humana dels pròxims anys”,
a part que no podem conti-
nuar amb el somni “d’una
Catalunya monolingüe de
dalt a baix”.

El llibre té quatre parts: “El
català, llengua i passió”, “Per
què no s’ha mort: descripció
d’un miracle”, “Per què pot
morir-se?” i “Perspectives de
futur”. El concepte que més
hi deu aparèixer deu ser el de
paradoxa, amb variants com
ara estupefacció, complexi-
tat, desorientació, contradic-
ció, estupefacció, curiositat,
absurd i cinisme. Paradoxa
del fet de tenir una oficina al
Marroc per ensinistrar en la

nostra llengua els homes i dones als
quals, arribats a Lleida, només els par-
larem en un espanyol que no saben...
Contradicció: els moviments alterna-
tius, antiglobalitzadors, ecologistes i
etcètera, inclosos Greenpeace i moltes
ONG, “fan servir el castellà per mos-
trar-se a la societat i per comunicar-se
entre ells”. Desorientació pel fet que
sigui “impossible posar-se d’acord” so-
bre la salut del català.

Una de les idees que més aprecio del
llibre (dues primeres parts) és que una
de les claus per entendre per què el

català encara no s’ha mort és “la passió
per la llengua viscuda «passivament»”,
una “passivitat impenetrable” que
“convertia la persona més poruga en
tot un resistent” i que consistia, es-
coltin bé, en el simple fet que la gent
dels segles passats (i fins abans de la
Guerra Civil) no sabien altra llengua
que la nostra. Passió que fins i tot
salva Bonaventura Carles Aribau, un
mite mal interpretat com tants altres:
ni ell ni pràcticament ningú dels qui
feien notes o versos en català o man-
tenien els mercats en pobles i ciutats
no eren més que resistents “passius”,
com ho són, encara avui, la majoria
dels qui compren l’edició catalana d’El
Periódico o de qualsevol novel·la que
primer s’ha distribuït en castellà. Però
això no és pas tot, com veurem la
setmana entrant.

E L N O T I C I A R I

Un altre Tabucchi,
un altre Pereira

P E R E G U I X À

L
es Inrockuptibles anunciava la
publicació del nou àlbum,
després d’Augur, de Domini-
que A (el primera espasa de la
renovació de la cançó france-

sa). Formarà part d’un projecte musi-
cal i literari. “M’influeix molt la lite-
ratura francesa contemporània. Agafo
frases i expressions que trobo als lli-
bres”, deia el cantant, que ha demanat
a uns quants escriptors que facin un
conte sobre una frase que ell els sug-
geria, una frase que apareix en cadas-
cuna de les cançons del disc. Llibre i
disc es diran Tout sera comme avant i el
publica Ediciones Verticales.

☛ Al Tuttolibri va sortir la crítica de
l’última novel·la d’Antonio Tabucchi,
Tristano muore, en el protagonista de la
qual Lorenzo Mondo hi veia tornaveus
del seu famós Pereira, si bé aquest cop
hi ha més “abstracció narrativa, en-
cara més reflexió”. Els records se’n
van fins a la invasió de la Itàlia feixista
a Grècia i la posterior resistència par-
tisana, i el tema de fons és “la imper-
fecció de la veritat”, ja que, en reca-
pitular la seva vida –entre deliris de
morfina i minat pels estralls de la
gangrena–, Tristano delegarà en l’es-
criptor que l’acompanya en els últims
dies la responsabilitat de jutjar-lo
“heroi o traïdor”. El crític parlava
d’una novel·la de “formació en retros-
pectiva” i hi veia el mestratge –“per la
densitat lingüística i emotiva”– de
Faulkner.

☛ El suplement de Le Monde portava
una anàlisi sobre les vendes a França
(“el país on surten prop de sis-centes
novel·les al mes de setembre”, segons
l’autor Jean Birnbaum) de novel·les
premiades. Es revisaven els números
del 2003 dels premis Mèdicis, Gon-
court, Interralié, Livre Inter i Femina.
En tots cinc casos, les vendes havien
baixat respecte a anys anteriors –bé
que llavors havien sofert una recupe-
ració respecte al 2000 i el 2001– i
s’arribava a la conclusió que el repte
és que “els jurats superin la temptació
de coronar un llibre ja recompensat
en vendes”. El quid és que en cap
moment es parlava de premis a obres
inèdites, sens dubte perquè, tal com
passa aquí, es posa en dubte que se-
gueixin sent un filtre de qualitat.

A R A C O M A R A

Per la indisciplina lingüística
C A R L E S H A C M O R

A
mb aquest article pamfletari
–el pamflet és un gènere tan
degenerat com tots els altres
gèneres– es tracta de fer una
crida per tal que la llibertat

total d’ús de qualsevol llengua, en
qualsevol moment i circumstància, no
sigui impedida per ningú, ni amb bo-
nes i entenimentades maneres, ni amb
males i subreptíciament autoritàries
raons.

La filípica present atia la pràctica
indisciplinària de les llengües i, per
tant, la rebel·lió contra exigències o
demandes d’impostacions idiomàti-
ques. Els requeriments de substitució
d’un idioma per un altre són, indefec-
tiblement, o primaris o capciosos i,
ben sovint, van amanits amb argu-
ments que amaguen finalitats raquíti-
ques, mesquines.

Ras i curt: que tothom parli, en
qualsevol lloc i moment, en la llengua
que li vingui de grat, independent-
ment, si vol, de si algú no l’entén. És a
dir, mal que algú o ningú no entengui,
posem per cas, un idiolecte, ningú no
té perquè demanar a ningú que deixi
d’enraonar-lo i que ho faci de manera
que sigui entès per tothom o per la
majoria o una minoria dels presents
en un acte públic o privat. Tothom té
dret a no ser entès.

Xafat i resumit: llibertat per a tot-
hom d’expressar-se, a tot arreu i totho-
ra, de la manera que li doni la gana.
Rebuig a les imposicions –directes o
encobertes– a l’ús, en un indret i un
instant determinats, d’una llengua
concreta. A seques: dret a la llibertat de
voler ser incomprès per algú, per molts
o per tothom, i, conseqüentment, dret
a denegar peticions, assenyades o im-
peratives, de canviar idioma.

¿Algú ha vist gaires vegades que en un
acte públic –inclosos els actes cultu-
rals– li hagi estat demanat a algú que no
parli en castellà i que ho faci en català?
A tothom –em penso que gairebé im-
mancablement– se li respecta que s’a-
dreci a l’assistència en castellà. L’ús del
català, però, no sempre hi és afavorit.

QUAN ES DEMANA L’ÚS DEL CASTELLÀ
En efecte, segons com, és demanat l’ús
del castellà pel motiu que a l’auditori hi
ha forasters o estrangers que no ente-
nen el català. Això –aquesta repressió
de l’ús del català– no passa gaires cops,
és cert (tret sobretot del gueto que és la
universitat), per bé que sí prou sovint
per justificar una crida com aquesta.
Cadascú en podria fer una llista (segu-
rament breu, i tanmateix alarmant)
d’activitats en què li ha estat demanat
l’ús del castellà.

Que se’ls ofèn, els qui no entenen el
català, quan el senten? Que no el po-
drien arribar a entendre si el sentissin
unes quantes o moltes vegades? I si ni
així l’arriben a entendre, doncs no
passa res. Cadascú pot anar a la seva. I
ningú no té per què fer d’apòstol de
cap llengua.

La catilinària present va dirigida a
fer valer el dret individual a utilitzar
permanentment el català o l’idioma
que vulgui, i a no consentir peticions
d’enraonar en una llengua determina-
da, per raons que poden ser útils per a
algú i no gens útils per a qui més s’es-
tima d’expressar-se en català.

Repetim-ho: que no li sigui demanat
mai a ningú que parli en castellà. I val
a dir que la postura individual de voler
expressar-se sempre i arreu en català no
té per què ser necessàriament identifi-
cada amb posicions nacionalistes: una
llengua no pertany a una sola ideologia.

Davant les pretensions de substitució
d’un idioma per un altre (del català pel
castellà): rebuig de la voluntat d’uni-
formar, que és feixista! Dret –sempre i
arreu– a totes les llengües, a tots els
dialectes i a tots els idiolectes! En
comptes de les ganes d’arribar a tot-
hom, que tothom arribi a on vulgui
arribar! I com que tot és discutible,
discutim-ho, tot això que he escrit aquí.


