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Alguns fets diversos que posen l’accent en una decadència de l’idioma

El català i els riscos
de la segona divisió

A
J o s e p M . H u e r t a s C l a v e r i a

lejandro Amená-
bar, en la pel·lícula
Mar adentro, ha dei-
xat que alguns dels
seus personatges
parlin en gallec o

català i que uns subtítols en castellà
expliquin el que diuen. Això, que a
simple vista és un fet normal, sobta
positivament perquè és una manera
de fer palès, a Badajoz per exemple,
que a les Espanyes es parlen quatre
llengües. Aquesta anècdota, evident-
ment positiva, contrasta amb d’altres
símptomes que des de fa temps ens
diuen que el català és una llengua
que, fins i tot a Catalunya, és de se-
gona divisió.

Oriol Izquierdo es queixava l’altre
dia de l’absència d’autors catalans a la
recent trobada d’escriptors Kosmopolis,
i deia que era com un més que obvi
complex de provincianisme. El can-
tant Quimi Portet reflexionava sobre
si parlar de mestissatge no és una
forma d’encobrir la colonització i
afegia: “Aplaudim quan un grup ca-
talà canta en castellà, però... quan serà
a l’inrevés?”. I el periodista Eugeni
Casanova mostra el seu pessimisme al
llibre Viatge a les entranyes de la llengua,
que subtitula De la riquesa a l’agonia del
català. Diu que “hem guanyat l’escola
però hem perdut el país”. Exagera?
Potser sí, però és cert que la qüestió
preocupa.

La vida quotidiana ofereix anècdo-
tes en la línia de la preocupació. A
Olot hi ha un col·legi on van molts
estudiants de color. Un dia s’havia de
jugar un partit de futbol i el professor
va dir que es formessin dos equips.
Quan va sortir al pati va trobar que a
una banda hi havia els nois de color i
a l’altra els blancs. Va demanar que es
barregessin en nom de la convivència,

però el capità dels immigrants, un
xicot trempat i decidit, li va dir que
ells no formaven equip amb nois pijos
que parlaven en castellà. En una lli-
breria del Poblenou els xicots que van
a comprar els llibres que els demana
l’institut sovint s’expressen en caste-
llà, i només canvien –o no– quan els
llibreters els responen en català.

Aquest reguitzell de fets diversos
posa l’accent en una decadència de

l’ús del català, motivada per raons ben
diferents: la poca disposició de la im-
migració d’origen llatinoamericà a
aprendre el català quan saben que els
entenen en castellà; una notable
quantitat de fills d’immigrants de les
diferents regions d’Espanya que saben
el català perquè l’han après a l’escola
però que a casa i als llocs de diversió
utilitzen majoritàriament el castellà, i
també una actitud entre hostil, mai

no confessada, i mofeta per part d’uns
professionals –em resisteixo a emprar
la paraula intel·lectual– que tenen
accés als mitjans de comunicació i
que defineixen com a barretinaires
moltes iniciatives que impulsen un ús
més gran del català.

Això ve d’antic. No és en realitat cap
novetat. Hi havia partits polítics avui
morts i enterrats, com ara Bandera
Roja, en què gent que ara correspon a
l’espectre professional al qual em re-
fereixo identificaven tranquil·lament
catalanisme i burgesia. Com que no

em crec el que em diuen, sinó el
que veig –els fets són més tossuts
que les paraules–, ben aviat vaig
observar que la majoria de la
burgesia parlava “en castellano”,
com deia amb to irònic l’enyorat
Nèstor Luján i, en canvi, la gent
menestral i els veïns dels barris
populars ho feien en català, com
sempre ha defensat, perquè és fill
d’un, l’historiador Josep Termes.

En els temps de la Transició i
els inicis de la democràcia aque-
lles idees un xic elementals d’i-
dentificar l’ús del català amb la
burgesia van quedar deixades
una mica de banda, però els ex-
cessius anys de govern de Jordi
Pujol van desenterrar-les, tot i
que amb una altra òptica. Català
ara era provincià i curt de mires,
i castellà era universal. Van sortir
les crítiques al fet que s’ajudés el
català des de la Generalitat i no
també el castellà. Quan algú co-
mentava que a Suècia òbviament
ajudaven el suec, que l’anglès ja
s’ajudava sol –fet trasplantable al
català i al castellà a casa nostra–,
deien que Suècia era un Estat,
argument que, de retruc, anima-
va i anima aquells que volen la
independència.

Amenábar, Izquierdo, Portet,
Casanova, els xicots d’Olot, els
compradors del Poblenou, són

una barreja de fets, grans i petits, però
que haurien de fer pensar a qui pot
decidir que només un augment de
l’autogovern i una decidida promoció
de la llengua catalana a Catalunya, a
Espanya i a Europa desfaran la sensa-
ció que estem a la segona divisió,
sensació que notem fins i tot a la ma-
teixa Catalunya.

■ Josep M. Huertas Claveria. Periodista i escriptor

A aquest pas, qualsevol dia,
a demanar caritat
F r a n c e s c C a n d e l

Q
uan tens diners gastes com-
pulsivament. Es diria que ai-
xò de la compulsió és una
cosa que els interessos co-
mercials han injectat pro-

fundament en el cos social dels ele-
ments generals. A final de mes, la
compulsió té batecs més espaiats, fins
i tot lleugerament latents. ¿No s’han
quedat a zero una setmana abans d’a-
cabar-se el mes? És una sensació deso-
ladora. Però n’hi ha molts que els pas-
sa, sobretot en els trimestres. És com si

tots els elements indefugibles del
manteniment o manutenció bordessin
reclamant la seva quota, aquesta quota
que no els pots atorgar i que resulta
imperdonable. No fa gaire em va pas-
sar. Per primera vegada en la meva vi-
da, la meva bossa estava a zero, i en-
cara faltaven vuit dies perquè m’in-
gressessin la pensió. Em vaig sentir el
Paguilla, aquell dels cops de puny al
caixer automàtic dient: “No ha arribat
la paguilla”, per més que sàpiga que
fins al 25 és inútil que l’atonyini. Jo

sabia que podia demanar prestats al-
guns diners a amics i parents, però no
vaig voler caure en aquest costum que,
al pas que anem, pot repetir-se cada
mes. Així que vaig prescindir de moltes
obvietats. Déu-n’hi-do la quantitat de
menudeses que hem fet peremptòries i
per això imprescindibles. Però m’a-
gradaria insistir que són moltes les fa-
mílies, i les persones, que no es poden
agafar aquesta situació esportivament
com jo. Els petits comerços de barri
estan farts d’advertir gràficament que
no es fia. Els carrefours o grans superfí-
cies ni ho adverteixen, són implacables
pel que fa a aquest exercici. Pensava,
en aquesta desoladora setmana anti-
pecuniària, que si aquesta situació es
prolongava, què hauria de fer? ¿De-
manar almoina parant la mà a la via
pública? Vaig estar observant alguns

que ho feien. Ni Déu els donava ni una
trista fracció d’euro. No obstant, els
entesos, que sembla que ho som tots,
asseguren, assegurem, que guanyen
tant i tant practicant aquest sistema.
Que fins i tot tenen la seva llibreta de
Caixa d’Estalvis. No ho sé. Però ho
haurien de guanyar. Al cap i a la fi són
força hores fent aquesta feina. ¿O això
no és una feina? Són molts els que
treballant moltíssim menys guanyen
infinitament més. Hi ha veritables fà-
bules sobre aquests desheretats del
platet, la boina o la mà parada: que si
un té una cadena de pisos, que altres
tenen gent que demana per ells... Quan
a l’hivern alguns d’aquests desgraciats
es moren de fred, sempre s’assenyala
que portava al damunt una llibreta de
la Caixa d’Estalvis amb tants milers
d’euros... Suposant que això fos veritat,
n’hi ha per pensar en la doble desgrà-
cia de qui per poder exercir l’ofici de
demanar necessita, tant o més que ser
pobre, semblar-ho.

■ Francesc Candel. Escriptor


