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I el català a Catalunya?

U
J o r d i G a r c i a - P e t i t

na lectura acurada
de la declaració de
l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) –la
nostra acadèmia de
la llengua– titulada

L’ús social de la llengua catalana aporta se-
riosos elements de reflexió que la co-
munitat catalanòfona, en general, i els
dirigents socials i polítics del país no
haurien d’ignorar. Algun judici opina-
ble i alguna condescendència excessiva
amb la ciutadania, excusant-la de “vo-
luntarisme” i de “militància activa per-
manent” envers la llengua –quan tant
en convindrien–, no invaliden ni el ri-
gor ni l’oportunitat de la declaració.
Afirma l’IEC que “els estudis recents
confirmen globalment un retrocés in-
quietant en l’ús social del català”. D’altra
banda, nombroses experiències perso-
nals afegeixen als estudis esmentats la
certesa de l’observació directa. Són les
evidències del carrer sobre l’ús del català
en la vida quotidiana.

Aquest estiu les dificultats de la co-
municació verbal en català s’han fet
aclaparadorament presents en impor-
tants sectors de l’activitat econòmica i
de la relació social. El comerç, princi-
palment les grans superfícies, l’hostale-
ria i la restauració han recorregut a la
contractació –temporal, gairebé en tots
els casos– d’immigrants amb una forta
presència de sud-americans i magribins.
Llevat de comptadíssimes excepcions no
parlen català, ni l’entenen, ni l’escolten.
Hi ha sud-americans que, conscients del
pes universal de la seva llengua mater-
na, a penes contenen una ganyota de
disgust quan algú se’ls dirigeix en català.
La nova immigració, l’exterior, que deu
fregar, amb papers o sense, el 10 per
cent de la població total de Catalunya,
farà recordar a molts amb un sentiment
de respecte els tantes vegades denigrats
xarnegos de les tongades d’immigració
interior dels anys 50 i 60, els néts dels

quals avui parlen català als fills d’a-
quells. És improbable que en les cir-
cumstàncies actuals el fenomen de la
integració lingüística es pugui repetir
amb la nova immigració.

No és aquest l’únic problema, ni seria
tan greu si els nouvinguts trobessin una
comunitat lingüística catalana amb el
vigor que hom li podria suposar després
de la història recent, després del pas de
la repressió, que estimulà la resistència,
a una normalització lingüística acom-
panyada de l’autogovern i reeixida en
força aspectes formals i materials. Per
contra, l’ús corrent de la llengua fa pe-
na; contaminada de cap a cap pel caste-
llà, empobrit fins a la caricatura el vo-
cabulari, incorrectes bona part de les
construccions de l’expressió oral, es
parla, en general, un català deplorable. I
si aquest és l’estat de la llengua parlada,
el de l’escrita és encara molt pitjor. Se-
gons dades del cens lingüístic del 2001,
el 50,2 per cent dels censats declararen
no saber escriure el català. Una comu-
nitat lingüística la meitat de la qual
confessa que no sap escriure la llengua
pròpia és un cas d’una rara gravetat,
possiblement únic en les alfabetitzades
societats de la Unió Europea.

Un cop restablerta la Generalitat de
Catalunya, els esforços dels poders pú-
blics es van dirigir a l’extensió de la
comprensió i de l’ús del català –inicial-
ment fou aquesta la necessitat priorità-
ria–. Res a objectar si no s’hagués ne-
gligit el foment, al mateix temps, de la
qualitat en l’ús parlat i escrit de la llen-
gua. Però, ¿com podien ser sensibles a la
correcció i a la bellesa de la llengua els
nostres dirigents i responsables polítics,
si ells mateixos quan parlen en públic la
majoria no són, precisament, l’exemple
que haurien de ser? (Quin goig que fa
sentir parlar les elits francòfones amb el
seu domini envejable de la llengua
francesa!) Més reprovable encara: els
successius governs de la Generalitat han

ofert una visió enganyosa de l’estat de la
llengua per no quedar en evidència, com
apuntava la Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua Catalana amb motiu
de la diada de Sant Jordi d’enguany.
Tampoc l’IEC no s’està d’assenyalar la
responsabilitat de la política en la situ-
ació a què s’ha arribat: “El govern de la
Generalitat de Catalunya ha preferit
descarregar els seus propis deures en els
ciutadans...”.

En aquest context assistim –molts
amb l’ànim perplex– a la fugida cap
endavant dels qui fan campanya política
supeditant el seu vot favorable al pro-
jecte de tractat constitucional al reco-
neixement per la Constitució europea
de la llengua catalana. És legítim i fins i
tot simbòlicament convenient demanar
l’oficialitat de la llengua catalana a les
institucions europees –ja ho va reco-
manar l’IEC l’abril del 2002, sense que
aleshores hi hagués cap reacció del go-
vern de la Generalitat davant Madrid i
Brussel·les–, però no equivocant l’estra-
tègia, ni desenfocant el problema. El
projecte de tractat constitucional és

tancat i signat; el reconeixement explí-
cit del català en el text només seria
possible en una futura revisió de la
constitució ja vigent. A Europa hem de
sumar voluntats a favor de la nostra re-
ivindicació i només ens seran útils les
del sí a la Constitució, que ja reconeix
genèricament la diversitat lingüística i
cultural; les del no són mala companyia,
ens farien retrocedir al Tractat de Niça,
incomparablement per sota del projecte
de Constitució quant a la garantia dels
drets fonamentals, els lingüístics inclo-
sos. A més, no s’ha adduït cap conside-
ració digna d’atenció sobre l’eficàcia real
que tindria l’oficialitat europea del ca-
talà, fora de l’exercici del dret a comu-
nicar-nos en català amb les institucions
europees, en la millora de l’ús social del
català a Catalunya i als altres territoris
de parla catalana. L’oficialitat europea
del català no és la solució als problemes
del català. Qui pretengui el contrari, que
aporti arguments.

■ Jordi Garcia-Petit. Acadèmic de número de la Reial

Acadèmia de Doctors

DE FOGONS I TAULES VÀRIES

Porronaires!
P e r e T à p i a s

F
a unes setmanes vaig veure en
una revista o en un diari un estol
de fotos amb unes models esti-
litzades, magres, rosses, d’ulls

blaus, que duien als peus uns magnífi-
ques espardenyes, amb vetes i sola d’es-
part. Aquestes models lluïen roba de
creadors de nom internacional. La pre-
gunta seria: eren espardenyes catalanes?
Si fos així hem d’aplaudir aquelles per-
sones que han fet possible això, perquè
s’hauria fet un pas molt important pel
país, perquè les espardenyes, fins ara
peça exclusiva dels esbarts i colles sar-
danistes, passarien a formar part de les
passarel·les glamuroses de tot el món. A
voltes el que no es pot aconseguir amb
el cap es pot aconseguir amb els peus.

Això em porta a fer una crida a favor
d’una altra icona de la nostra cultura
popular: el porró. Que passa amb el
porró? Desterrat de les taules i els fogons
de les set estrelles i les sis forquilles de
plata, dels sibarites de la copa transpa-
rent i de les aromes a distància curta, el
porró era la divisa de les costellades,
calçotades, sardinades i altres trobades
col·lectives, però encara ho és? Per sort,
sí.

Anys enrere era normal que el porró,
com un objecte familiar, ens esperés a
les entrades de les masies, per apagar la
set del visitant o del passavolant. Avui en
dia les masies han canviat el porró pel
porter automàtic. Avui, com a testimoni
de temps millors, el porró o porronet de

mistela apareix al final dels àpats per
acompanyar les postres de músic o els
borregos. I el cert és que quan el porten
a taula als comensals se’ls neguen els
ulls d’emoció. Sé de bona tinta que re-
coneguts cuiners de guies vermelles i
blaves, així com crítics gastronòmics,
mentre de cara a la galeria mostren in-
diferència pel beure amb porró, d’ama-
gat, en la intimitat, l’alcen i fan el tra-
guet sorollós i petard.

¿Ha perdut protagonisme el porró?
¿Haurem d’esperar que Ronaldinho,
quan faci un gol, ho celebri alçant el
porró que li llanci un afeccionat del
Barça, perquè llavors tothom trobi el
porró un article de luxe i de catalanitat
indiscutible?

Tornem-hi: el que no fa el cap, a voltes
ho fan els peus. “De la vasta sèrie d’estris
i artefactes que constitueixen la cultura
material catalana, sens dubte el porró és
el més bonic i el més gallard de tots, les
seves línies sòbries i alhora gentils li
donen una elegància selecta i un tall
subtil i delicat, que el fan a la vegada
arrogant i humil i li donen un sentit
estètic i una plasticitat que l’eleven a
veritable objecte d’art”, ens diu Joan
Amades a l’encetar el seu elogi sobre el

porró, editat per El Mèdol. Davant d’una
descripció com aquesta, només cal pen-
sar la tremenda injustícia que s’està fent
amb el porró, bandejant-lo a les golfes de
l’oblit o considerant-lo peça de poca vo-
lada gastronòmica.

Sé, em consta, que el porró té molts
seguidors, practicants del gest d’al-
çar-lo enlaire, que en àgores secretes,
lluny de les mirades crítiques, gaudei-
xen xerricant i remullant-se la gola.
Cal agafar empenta i disposar-se a sor-
tir al carrer, a les places, als carrers, a
les estacions de metro, a les parades
d’autobusos, a les parades de taxis, a
les portes dels mercats, dels súpers, a
les botigues, davant de l’Ajuntament o
del Palau de la Generalitat si convé, i al
crit de “som-hi”, alçar un porró i fer el
traguet. Tothom amb un porró a la mà:
petit, prim, inflat, de vidre, de terra, de
coll alt, de coll xafat.

Es tracta de fer la Diada del Porró, un
dia que els porronaires de tot el món
puguin, sense el restrenyiment del què
diran”, fer un traguet amb el porró
enmig del carrer. El que no pot fer el
cap, que ho faci el cor!

■ Pere Tàpias. Conductor del programa ‘Tàpias variades’

a Catalunya Radio


