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SHOZO SOMEKAWA

El govern del president Maragall ha superat el seu primer mig any

Sis mesos fent tentines

E
J o s e p F a u l í

l president Maragall
ha amenitzat el recor-
datori del seu primer
any de govern amb
dues intervencions
púbiques molt desta-

cades. Davant la comissió d’organitza-
ció i administració de la Generalitat i
govern local del Parlament, es va referir
sobretot a la pràctica –“criteris d’actu-
ació i orientació”–, mentre que, a la
Universitat Ramon Llull, va parlar pre-
ferentment de la doctrina –“Del pal de
paller al catalanisme coral”– que ell vol
que inspiri aquella pràctica política.

No cal dir que al Parlament va tocar
temes més concrets i, a partir d’aquesta
concreció, les referències informatives
subratllen dues afirmacions del presi-
dent: que el govern ha entrat en una
etapa estable i que “ara no és una olla
de grills”. En relació a la primera afir-
mació, el mínim que cal dir educada-
ment és “tant de bo!” i, respecte a la
segona, sembla inevitable un “ja és ho-
ra!”.

Perquè la veritat és que, fins ara, és a
dir, durant sis mesos, el nostre govern
només ha fet tentines. Hem viscut i
patit, per tant, una fase que calia supe-
rar i que sigui en bona hora si, com diu
el president, ja ha estat superada. El
llarg període sense eleccions que, en
principi, ens espera ha de ser –o pot
ser– un marc idoni per a l’estabilitat, i
aquesta, una base indefugible per
avançar de debò i deixar de fer tentines.

Amb declaracions, però, no n’hi ha
prou, i sense parlar de superar la ines-
tabilitat i l’olla de grills sense haver
vençut els imponderables que han pro-
vocat les tentines. Poc després que Pas-
qual Maragall ha demanat per a Cata-
lunya un estatus propi en la Constitu-
ció, el PSOE ha negat qualsevol reforma
etatutària que impliqui una reforma
constitucional. Com es menja això? La
situació és més greu perquè el nostre
president ens adverteix que, si no

aprofitem l’ocasió, Catalunya ho paga-
rà car. I com ens ho farem per aprofitar
la situació si els seus amics i coreligio-
naris no volen sentir-ne ni parlar?

La gran afirmació catalana de Mara-
gall davant la comissió del Parlament
ha coincidint amb la petició de Carod i
Mas a favor del concert econòmic, tema
del qual a casa dels socialistes –tant al
PSC com al PSOE– és prohibit parlar-ne.
Com no s’han de fer tentines quan els
dos components més importants del
nostre govern s’enfronten en qüestions
tan essencials. I ho dic en plural perquè
passa en relació amb el concert però es
repeteix sobre moltes altres coses.

Rodríguez Zapatero –“l’home del
balcó”–, segons una idíl·lica versió ini-
cial, havia d’acceptar l’Estatut que
aprovés el Parlament català, però, com
més temps passa, més problemes es
presenten i més restriccions es fan evi-
dents en relació amb aquesta accepta-
ció incondicionada, una
acceptació en la qual ja no
creu ningú, perquè si, de
primer, sabíem que els so-
cialistes tenen prohibit
parlar de concert, ara sa-
bem que, a més, tampoc
poden parlar d’Estatut si
aquest sobrepassa els lí-
mits constitucionals. Si
van per aquest camí, ¿po-
dran parlar d’alguna co-
sa... que valgui la pena?

És aquesta situació difí-
cil la base de les tentines,
la base de la constant in-
definició del president,
que parla d’estatus i no
explica com el vol, tot i
que és molt possible que
ho sàpiga, però, esclar, tot
i que se’n presumeixi, no
és fàcil parlar clar quan
pot sortir qualsevol Mon-
tilla a desmentir-te. (El cas
del grup parlamentari

propi és significatiu i exemplar en re-
lació amb tanta indefinició que acom-
panya les grans paraules de Pasqual
Maragall, com és el cas de bona part de
la conferència de la Ramon Llull, en què
els desitjos es disfressen massa sovint
d’idees.)

És comprensible que l’acord funda-
cional del tripartit fos llarg i, fins i tot,
prolix, però els escrits d’aquesta mena
són bons per als fets i enganyosos pel
que fa als sentiments. La vida és gran i
variada i tanta grandesa i tanta varietat
no solen cabre en un paper. Per això, els
problemes i les disfuncions es presen-
ten més enllà de la lletra escrita, aci
aprovada. Aquest és el drama del nostre
govern: la coincidènica inicial entre el
PSC i ERC suporta malament un dia a
dia de topades, reticències i, fins i tot,
allunyaments. Segurament la crisi ini-
cial protagonitzada per Carod ja era,
més que un exponent d’un desajusta-
ment concret, la constatació de dues
sensibilitats i de dos mons difícils de
combinar. De fet era una cosa ben sa-

buda, però també era explicable, en
aquell moment, que l’interès de gover-
nar fes –o semblés que feia– més suau
el camí a la concòrdia. Després ve el dia
a dia en què es trobem, el dia a dia de
les tentines d’aquells a qui el matrimo-
ni de conveniència se’ls comença a fer
insofrible.

Hi ha un problema de fidelitats, pro-
blema que afecta singularment el PSC.
El cas és que els socialistes catalans es
deuen a una doble coincidència que,
sovint, resulta impossible. El PSC és
PSOE i, a la vegada, aliat d’ERC, i sovint,
massa sovint, se li fa impossible de
conjuminar positivament aquesta do-
ble fidelitat: és un problema que ha
passat moltes vegades i en molts in-
drets, però que, en aquest cas, acons-
gueix un grau molt elevat de discre-
pància. Primer, perquè, encara que el
PSC sigui PSOE, els socialistes catalans
són una mena molt especial de socia-
listes espanyols. Segon, perquè la radi-
calitat i la contundència d’ERC, no
sempre fàcils d’assimilar des del PSC,

resulten fora de registre i
de comprensió des del
PSOE.

Com no fer tentines si es
parteix d’aquest equilibri
que és més de ficció que
no pas de realitat? L’Acord
per a un govern catalanista i
d’esquerres a la Generalitat de
Catalunya, signat el 14 de
desembre del 2003, teòri-
cament ho preveia tot, pe-
rò oblidava que la vida –la
política i la de cada dia–
bull i es mou més enllà
dels acords. És una para-
doxa gairebé manicomial,
però, encara que sembli
mentida, el triomf socia-
lista a Espanya, en obrir
tantes expectatives, ha
complicat la coexistència
entre els dos membres do-
minants del tripartit...

■ Josep Faulí. Periodista i escriptor

El debat Joan Sales-Joan Coromines
A l b e r t M a n e n t

L’
Epistolari entre ambdós per-
sonatges, publicat fa poc per
la Fundació Pere Coromines i
a cura de Josep Ferrer i Joan

Pujadas, és no sols el signe d’una amis-
tat “filològica”, que es converteix en
relació de vegades familiar, sinó el re-
trat d’una època. Em refereixo sobretot
als anys cinquanta, quan de l’intent de
genocidi i de desert i clandestinitat ha-
víem passat a tenir llibres autoritzats,
teatre, també en català, i més permis-
sivitat als centres parroquials i en algun
de local perquè el català hi fos d’ús ha-
bitual. Tanmateix la censura era fèrria
i així van caure, a la primeria de la dè-
cada de 1950, les revistes culturals i
clandestines Ariel i Antologia i les uni-
versitàries Curial, Fòrum i Inctini. La poli-
cia política era l’encarregada d’interro-
gar els qui duien el pòndol d’aquestes

publicacions i, quan calia (que era
sempre), de multar-los, directament o
indirecta, fent-ne responsables les cases
d’impressió. Parlo no per haver-ho llegit
sinó per experiència. I és natural que
Sales, que maldava per tirar endavant el
Club dels Novel·listes i llibres de caràcter
popular a Edicions Ariel, escrivís que
hom vivia en un túnel. Era la sensació
que no s’acabaria mai o que trigaria.
Sales dóna força l’ambient d’aquells
anys i se’l veu neguitós perquè creu que
el català escrit del moment, hereu del
de Fabra, mantenia formes obsoletes o
arcaiques a causa del puritanisme d’al-
gun membre de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans. I la seva
obsessió era acostar el català escrit al
que es parlava. Acció arriscada, que ja es
va intentar durant el segle XIX. I sobre-
tot volia trobar un llenguatge popular

per als novel·listes que començaven a
presentar batalla en català. Però era tan
vehement, com a bon apòstol de la
llengua catalana, que no s’adonava del
risc de crear confusions per als qui vi-
vien en la cofurna o s’incorporaven a la
lectura en català. La seva oposició als
correctors és comprensible, però aquests
eren el mur de contenció en una època
de tan poc coneixement del català escrit.
No admetien, i s’explica, mots que no
figuressin al diccionari Fabra. La batalla
de Sales és contra algunes dotzenes de
paraules –llur, àdhuc, autòmat, quint, o bé
olor de en comptes d’olor a, acomiadar, per
ell farà i no allà ell, etc.–, i encara volia
modificar l’ortografia. Coromines, par-
tidari de certs canvis, el frena i li fa
veure el risc, per exemple, de les modi-
ficacions ortogràfiques. Ara la Secció
Filològica n’ha fet alguns i ha alçat
molta polseguera lamentable i confusió
entre gent que escriu en català.

Coromines defensa els filòlegs per-

què també han contribuït a afaiçonar
la llengua i la literatura i creu que la
llengua literària no és el mateix que la
llengua usual. Ho raona molt bé i re-
treu a Joan Sales “el to d’urgència des-
esperada” amb què demana els canvis
lingüístics. El filòleg sí que defensa la
llibertat d’estil de cada escriptor i ani-
ma Sales en la seva tasca d’escriptor i
d’editor, tenint en compte que la cen-
sura li havia vetat cinc vegades Incerta
glòria.

Vaig conèixer tots dos protagonistes
als anys cinquanta i vaig admirar el
seu do d’escriure en un i de saviesa
lingüística en l’altre, i alhora la seva
passió radical per Catalunya. L’episto-
lari, publicat amb anotacions i expli-
cacions encertades, és l’exponent d’u-
na època i d’una lluita per la llengua
que ara potser no és tan apressant,
però que demana molta ponderació en
els canvis i el consens no en els estils,
però sí en la pedagogia de la llengua.


