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L’ús quotidià del català,
afer cultural

F
J o s e p M a r t o r e l l

a molt temps que em
balla pel cap parlar en
veu alta del retrocés de
l’ús del català, però n’ha
parlat tanta gent que no
sé si val la pena. Ja fa

molts anys, la revista Els Marges va fer un
manifest denunciant la situació precària
del català. Llavors va provocar bastant
enrenou, a favor i en contra. Ara l’Insti-
tut d’Estudis Catalans ha fet la seva de-
claració, diguem solemne, sobre la situ-
ació actual de la nostra llengua i n’ha
assenyalat clarament els signes de re-
trocés i el perill d’extinció. Això va de
debò. Vaig veure i sentir a la televisió uns
comentaris que feia Salvador Giner i em
va quedar gravada una frase que jo diria
que ho explica gairebé tot. Va dir que a
Catalunya era perfectament possible
viure en castellà. El català, per viure, no
es necessita per res. És veritat i per mi
molt empobridor.

I si avui parlo de l’ús de la llengua
catalana no és tan per una qüestió d’i-
dentitat, que potser no deixa de ser im-
portant, com pels valors culturals que
l’ús de la llengua d’un poble comporta.
Que el català és una llengua de cultura
ve de lluny. Ramon Llull i Ausiàs March,
varen ser notables al món mediterrani
per la seva obra, escrita en català. Ra-
mon Llull va escriure filosofia en català
quan tothom ho feia en llatí i ja a finals
del segle XV alguna obra seva va ser
traduïda al francès. Ausiàs Marc, poeta
prolífic, va ser molt divulgat a la seva
època, i recentment Raimon, musi-
cant-lo, el va tornar a fer actual. Mireu si
ve de lluny el català escrit i editat. I
aquests testimonis històrics són una
prova de la unitat de la llengua catala-
na-valenciana-balear, diguin el que di-

guin els incultes polítics actuals del PP i
del PSOE. (Crec que ha estat una pirueta
intel·ligent la del govern català en ac-
ceptar com a versió catalana la del text
de la Constitució europea traduïda d’a-
cord amb les Normes de Castelló, que
totes les autoritats lingüístiques de l’à-
rea catalanoparlant accepten.) Si aquests
valors culturals de la
llengua catalana hi són,
em sembla que és bo no
només mantenir-los, si-
nó fer-los créixer. Per
això m’han semblat
passos endavant que li-
terats notables com Ro-
sa Regàs i Joan Margarit
hagin passat a escriure
en català. Són dos
exemples positius, per-
què des del camp de la
literatura es valora i
s’enriqueix la llengua
catalana.

Sembla evident que
simplificaríem la vida a
Barcelona i a la seva
àrea metropolitana
–no n’estic segur del
tot– si, en endavant, decidíssim deixar
d’usar el català i ens llancéssim a l’ús
exclusiu del castellà. Els milers d’immi-
grants castellanoparlants (uruguaians,
colombians...) ens ho agrairien, però em
sembla que seria un gran error, sobretot
des del punt de vista cultural i sociolò-
gic. No són mai millors les coses fàcils
que les difícils. Al món de la cultura, tot
el que és dimissió és empobriment. Els
catalans no només parlem en català sinó
que hi pensem. I l’estructura mental de
la gent d’un país de llarga història em
sembla que és una riquesa que val la

pena de no perdre. La diversitat d’es-
tructures mentals, la catalana i la caste-
llana, si es mantenen vives, s’enriquei-
xen l’una a l’altra.

I ho ha dit tothom: la pèrdua de l’ús
del català és deguda, sobretot, al fet de
passar-nos de seguida al castellà per de-
licadesa amb l’interlocutor. Jo crec que,
amb aquesta manera de fer, els catala-
noparlants fem un flac servei als caste-
llanoparlants i estrangers instal·lats a
Catalunya i a la cultura en majúscules.
Evitem que s’esforcin i s’enriqueixin
amb el coneixement d’una nova llen-
gua, i això és negatiu. Jo ho he vist cla-
rament al meu estudi d’arquitectura.

D’una vintena de col·laboradors que tre-
ballem junts en una sala, excepte tres o
quatre italians, un argentí i dues ale-
manyes, tots els altres fa anys que viuen
a Barcelona o són catalans i la seva
llengua habitual és el català, però pel fet
dels nouvinguts, en aquesta sala, gairebé
només se sent parlar castellà: tots els
catalanoparlants es dirigeixen als es-
trangers en castellà. I jo crec que és un
error. Si a aquests nois i noies, prou ei-
xerits, els parléssim en català un matí i
una tarda darrere l’altre, l’acabarien en-
tenent i parlant. A més de saber castellà,

sabrien català i s’haurien enriquit cul-
turalment. Els catalans d’origen, que
tots sabem bé català i castellà, estem
entrenats a canviar de llengua i això ens
facilita aprendre altres llengües com el
francès o moure’ns còmodament a Itàlia
encara que no hàgim estudiat mai l’ita-
lià. El coneixement de diverses llengües
permet penetrar millor la realitat de les
diverses cultures.

Jo no estic disposat a dimitir en la
lluita per l’ús del català. Si als simpàtics
estrangers del meu estudi només els
parlo en català, els ajudo a enriquir el
seu bagatge cultural, els obligo a fer un
esforç mental i els evito la nefasta llei del
mínim esforç. Si al món no hi hagués
gent llançada, sense mandra i disposada
a fer esforços per créixer intel·lectual-
ment, no hauríem avançat gens. I diguin
el que diguin, per a tota la gent que ve
a Catalunya a viure-hi i treballar-hi, no és

ni pot ser cap dificultat
insalvable aprendre el
català.

Em sembla que als
catalans d’origen ens
toca canviar d’actitud.
Si ens fem obstinada-
ment acollidors de l’al-
tre, sense deixar-lo des-
emparat, però sense
canviar de llengua a la
primera ganyota d’in-
comprensió, tots ells
ens ho acabaran
agraint i nosaltres no
haurem col·laborat a la
destrucció de la llengua
pròpia ni a l’empobri-
ment que això repre-
sentaria. A veure si ens
en sortim! Al Fòrum,

l’exposició Veus ja explicava aquest greu
problema de la subsistència de les mol-
tíssimes llengües minoritàries del món.
Però no perquè una lluita sigui difícil cal
deixar de lluitar. Jo voldria invitar tot-
hom que estima el català a lluitar pel
manteniment del seu ús quotidià i del
seu ús culte (discursos, conferències,
mítings, publicacions, llibres, debats...).

El més senzill no sol ser mai el millor.
Que davant la pressió –potser inconsci-
ent– dels castellanoparlants el més sen-
zill és dimitir és evident. Però jo seguiré
la meva lluita per l’ús del català.

LA PUNTA DEL DIT

El gastrònom desorientat
X a v i e r R o i g

U
n bon amic, a qui batejarem
com el gastrònom desconcertat,
em passa unes notes amb idees
sobre les seves experiències

gastronòmiques. Darrerament ha re-
corregut diversos restaurants estrellats
d’Espanya i França, i les seves reflexions
em semblen d’una gran utilitat. Tots
sabem que les estrelles Michelin no són
cap indicador infal·lible (sobretot a Es-
panya), però, avui per avui, és tracta de
la guia més reconeguda.

Per fer boca, el meu amic analitza la
cuina de Ferran Adrià. Diu que aquest
cuiner és l’equivalent de Picasso a la
pintura. I un cop reconegut aquest
punt de genialitat, el nostre gastrònom
entra a analitzar allò que ell anomena
fenomen bullitis –en honor al restaurant
de l’esmentat cuiner–. Assegura que
molts cuiners han caigut en una ridí-

cula pèrdua d’identitat. Que pateixen la
síndrome bullitis que els fa ser “manie-
ristes dels fogons”. Aquesta síndrome es
manifesta pels següents símptomes.

Primer. Elimina la preocupació del
cuiner, ja que el comensal perd qualse-
vol referència respecte al seu imaginari.
¿Qui és que té el coratge de criticar en
públic les genialitats d’Adrià?

Segon. Desapareixen de la carta els
plats del dia i apareix el menú de l’any.
Aquests establiments esdevenen una
mena de food factory on els productes no
requereixen ser frescos. Es tracta, en
definitiva, d’un fenomen oposat a allò
anomenat cuina de mercat.

Tercer. El bullitisme genera una cui-
na global i, en conseqüència, desna-
cionalitzadora. Elimina les cuines na-
cionals i de temporada. Aquí és on un
servidor hi veu el gran perill. Ferran

Adrià és català; ara bé: ¿és catalana la
seva cuina?

Quart. L’art és substituït per la tèc-
nica. Els productes pateixen una tal
manipulació que les seves essències
queden alterades. Es perden els parà-
metres que permeten jutjar la quali-
tat dels aliments servits.

Cinquè. El factor sorpresa reemplaça
l’anàlisi de les propietats organolèpti-
ques. “A voltes la vaixella passa davant
del contingut”, escriu el nostre gastrò-
nom. Tot esdevé un joc d’endevinalles
on és fa difícil saber què menges. “Mal
plat és aquell que s’ha d’explicar”, diu.
“Tot és més teatral que gastronòmic”.

L’amic acaba dient que afortunada-
ment encara queden cuiners que no
han perdut el nord. Que cal redefinir
què és un restaurant, i no confondre’s.
“¿És possible que estiguem davant l’a-
parició d’una nova activitat de lleure?”.
M’apunto a la pregunta i afegeixo:
malauradament, han sorgit massa co-
mensals lúdics en detriment del gastrònom
lúcid. Al senyor Adrià, sense ell preten-
dre-ho, li han sortit massa emuladors i
seguidors. I el fet fatiga. La moda del
pensament únic també ha empastifat
els fogons.

I ja que el gastrònom desconcertat
parla de cuiners que no han perdut el

nord, els diré que amb un grup de bons
amics hem dinat fa uns dies a Lucas
Carton. La lièvre à la royale que vam de-
gustar demostra que el senyor Alain
Senderens no ha vingut al món sim-
plement a passar-hi l’estona. Ell i el seu
xef de cuina, el senyor Robert, amable-
ment asseguts a la nostra sobretaula,
ens expliquen que aquesta preparació
requereix una setmana de feina i que,
atenció, no pot canviar de mans. Perquè
es tracta d’una obra d’art.

El mateix dia llegim el repartiment
d’estrelles Michelin d’enguany. Conec
algun dels restaurants premiats. N’hi
ha que la mereixen, d’altres no. Destaca
el retorn d’estrella a l’equip de l’Hispà-
nia, inspirat i dirigit per les senyores
Rexach. Voldria remarcar que elles mai
han lluitat per tal de reconquerir-la
–això denotaria un esperit feble, in-
compatible amb les mestresses de
l’Hispània–. No senyor, les germanes
Rexach han continuat treballant amb la
naturalitat i la qualitat de sempre.
Aquest és el fet més remarcable. I és en
aquest sentit que no li manca raó al
nostre gastrònom desconcertat. Perquè,
quan entrem a un restaurant, no anem
a descobrir una nova activitat de lleure,
sinó a gaudir del treball ben fet. Amb
estrella, o sense.


