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Aquests dies d’ànsies lingüístiques als de-
crets i de consellers d’educació que no dei-
xen ni un minut d’intentar educar els pe-
riodistes quan no se saben la lliçó m’he

sentit observat. Al capdavall sóc un català norma-
litzat per la immersió lingüística, tot el parvulari en
català, tota la primària en català, tota la secundà-
ria en català i tota la universitat en català. He llegit,
vist, sentit, pensat i viscut en castellà gran part de
la cultura i els dies de la meva infància i joventut. El
primer dia de classe ens dèiem “hola” i ja sabies si
la “o” sonava més catalana que castellana i així de-
finies un idioma fins a l’adolescència. Després ja van
venir la política i alguns canviàvem d’idioma, però
no tant.

JO SÓC UN BILINGÜE. PARLO I ESCRIC IGUAL de malament
el català i el castellà. Recordo el primer dia que vaig
llegir una frase de Josep Pla, era el Quadern gris i
jo massa petit per entendre res, però vaig tenir la
vivíssima impressió que jo no parlava i escrivia
aquella llengua. Era la construcció, l’ordre de les pa-
raules, el so d’alguns verbs que jo no havia sentit
mai. El meu pare deia “avogat”, “jusgat”, i la meva
mare passava hores a la nit intentant estudiar ca-
talà per tenir alguna cosa més digna que el nivell C.
Però tot plegat era tan lluny d’aquelles frases,
d’aquelles paraules, d’aquelles expressions. Tot era
la sensació de llegir paraules que saps que són de la
teva llengua, que les reconeixes, que entens que
sonen com algun tipus de pedra, d’ocell o de planta,
que podrien ser un blau concret d’un racó de la
costa o una insistència d’un vent determinat, però
que no saps què significa, no l’has sentida mai i no
coneixes ningú que l’entengui. No diguem ja quan
vaig llegir Víctor Català a l’EGB. L’àvia Teresina en
sabia algunes, però jo no estava en l’edat per confi-
ar els descobriments a l’àvia. Era molt idiota en això
fins que va morir i vaig penedir-me’n.

DEFET,PERSEREXACTES,SÓCELQUEFATEMPS algú va des-
criure com un esquizoglòssic. Mig esquizofrènic,
que vol dir ment dividida, i mig diglòssic, que vol dir
dues llengües i una guanyant terreny a l’altra. Amb
els meus amics castellanoparlants tinc converses

completament mixtes: començo la frase en català,
la continuo en castellà i la reblo amb alguna ex-
pressió catalana popular. Bé, ells en diuen “de
pagès” o “catalanufa”, però, entre nosaltres, són
coses com “n’hi ha per llogar-hi cadires”. Potser és
culpa seva per no comprendre la sagnia, però són
amics meus de fa segles i ho han estimat tot de mi,
menys aquesta ferida. Un dels meus professors de
l’escola després d’entregar-li no sé quin exercici em
va dir: “Està força bé, però fas servir sintaxi caste-
llana amb mots catalans”. I ja mai més no he pogut
sortir d’aquesta esquizoglòssia.

IAQUESTANOÉSUNACARACTERÍSTICANOMÉSMEVA, els ca-
talanoparlants que m’envolten són tan esquizo-
glòssics com jo en el millor dels casos. Per contras-
tar exemples creatius d’aquesta tesi, n’hi ha prou
de passejar-se pels blocs personals d’Internet: les in-
timitats explicades als amics i coneguts i llançades
a la xarxa normalment són en castellà per allò de la
universalitat, però quan són en català, quan l’es-
criptor accepta reduir els seus lectors, quan és tan
nazi, tan radical, tan insolidari que no vol compar-
tir les seves intimitats amb els tres-cents milions de
castellanoparlants que el podrien entendre i ho fa
expressament, aleshores el text està en bilingüe o
en esquizoglòssic. L’altre dia parlava amb un amic
castellanoparlant que se sentia estrany: hi ha coses
que només sap dir en català o que només tenen un
sentit complet en català en el seu imaginari: astra-
canada, flaire, sacsejar, etcètera. Són com tòfones
oloroses del folklore que l’envolta.

QUAN VAM COMENÇAR A TENIR LES PRIMERES discussions
sobre la llengua a l’escola, els mestres ens van ex-
plicar que si no hi havia dues línies educatives, una
en català i una en castellà, era per no dividir la so-
cietat, tots érem un sol poble i tots havíem de saber
la llengua del país. Han passat els anys i va aparei-
xent la llengua d’aquest sol poble. Té estructura cas-
tellana, alguns mots catalans que s’assemblen molt
o són iguals al castellà, algunes expressions de car-
rer completament castellanes i per llegir Josep Pla,
que va morir fa vint-i-cinc anys, cal un diccionari.
Ah, i a més, tots sabem castellà. Un sol poble.

Jordi Graupera Escriptor

Éspossibleelbilingüisme?
“Els catalanoparlants que
m’envolten són tan
esquizoglòssics com jo en el
millor dels casos. Per contrastar
exemples creatius d’aquesta
tesi, n’hi ha prou de passejar-se
pels blocs personals d’Internet”

DES DEL MOLÍ

Etprenenelpèl?

Tenir la sensació que et prenen
el pèl és molt desagradable.
Em va succeir l’altre dia. Vaig
trucar al 11818 de Telefóni-
ca, perquè necessitava acon-
seguir un número de telèfon.
Em va respondre una veu

molt amable. L’amabilitat,
avui en dia, és molt d’agrair.
Les veus agradables ens
poden arribar a semblar un
autèntic regal, tot i que re-
sultin ser una enganyifa.
Una senyora em va indicar
–en espanyol– quin seria el
preu de la meva trucada: cin-
quanta-cinc cèntims d’euro.
Em va semblar una mica car.
Hi ha informacions que no
haurien de vendre’s massa
cares, perquè no conviden a
repetir l’experiència. Vaig
disposar-me a esperar. No

em deixaren gaire temps per
a les esperes. Pocs segons
després, la mateixa veu ama-
ble m’anunciava que
m’havia atès la unitat no sé
quin número, i que havia
estat un servei de Telefónica.

Vaig quedar sense parau-
les. És a dir: m’havien cobrat
l’espera. Marcar les xifres
maleïdes i esperar per no
res. Vaig preguntar-me si es
tractava d’una saturació de
línies o d’un bon sistema per
riure-se’n de la gent. Si no hi
ha el servei, no hi hauria

d’haver-hi la factura. Què em
cobraven? Com que sóc tos-
suda i em semblava impossi-
ble, vaig tornar a trucar. Es
repetí la situació d’una
forma idèntica.

Quantes persones havien
passat pel mateix? Quants
euros ingressen les arques
d’informació de Telefónica
per no donar cap informa-
ció? Volia tranquil·litzar-me
i vaig pensar que, potser, no
m’havien cobrat res pel ser-
vei no donat. Qui sap si tot
havia estat un gran malen-

tès. Aquella veu amable –na-
turalment, enregistrada–
s’havia oblidat de dir-me que
els cinquanta-cinc cèntims
d’euro només eren el preu
d’una informació? Sense in-
formació, no hi havia neces-
sitat de factura.

No sé si em cobraran les
trucades. Si no hagués estat
una veu enllaunada, haurí-
em pogut fer un tracte. Qui
sap si hauria estat capaç de
convèncer-la de les meves
raons, perquè no semblava
mala persona.

DE FIL DE VINT

La mort
de la
llengua

Isabel-Clara
Simó

Dues entitats privades, que
han fet tradicionalment una
tasca aglutinadora de la llen-
gua i la cultura catalanes,
Òmnium Cultural i l’Obra
Cultural Balear, han coinci-
dit en una anàlisi molt preo-
cupant sobre la salut de la
llengua catalana. A la Nit de
Santa Llúcia Jordi Porta va
dir, en nom d’Òmnium Cul-
tural, que donar per supe-
rat el procés identitari
només es podrà fer quan ja
no calgui, aquest debat,
cosa que ara estem lluny
d’aconseguir; per la seva
banda, Tomeu Martí, com a
coordinador de l’Obra Cul-
tural Balear, va descriure
un panorama desolador pel
que fa a la llengua a les Illes:
el tancament de Som Ràdio
–l’única emissora en cata-
là–, la retallada del pressu-
post per a la normalització
lingüística, la reducció dels
requisits del català per als
funcionaris, etc., han mar-
cat un retrocés espectacu-
lar de l’ús de la llengua a les
Illes.

El problema és que cada
avenç, per tímid que sigui,
significa una histèria medià-
tica que arriba al paroxis-
me; un altre problema és
que bona part del territori
dels Països Catalans està re-
gida per forces adverses a la
nostra llengua, per més que
sovint l’animadversió es dis-
fressi sota eufemismes tals
com bilingüisme o convi-
vència pacífica (que en la
pràctica vol dir la cessió
total dels drets lingüístics
per part dels catalanopar-
lants).

Deia Fuster que si la llen-
gua no la salvem nosaltres
no vindrà ningú a salvar-la, i
més encara en una situació
en què el nombre de sipais
ha augmentat considerable-
ment. Ho sento pels cofois
neoliberals, que detesten
qualsevol forma de protes-
ta, però si cal tornar al resis-
tencialisme, servidora s’hi
apunta. Amb tot el lleu.

Maria de la Pau
Janer

XAVIER PORRATA


