
AVUI
DIJOUS, 15 DE MARÇ DEL 2007 11

problemes, però que es va
avançant. Crec que fa una
foto interessant del present.

Pueyo destaca que s’ha incre-
mentat en un 10 per cent la po-
blació que transmet el català a la
següent generació.
Sí, però mentrestant han ar-
ribat un milió de persones...
Hi ha molts índexs que són
positius, però s’ha fet tan poc
en 30 anys que, si no fem un
gir bestial, no hi serem a
temps. Per exemple, una de
les prioritats és l’ensenya-
ment, i em fa molta por que la
Generalitat actual faci saltar
la immersió lingüística.

‘El preu de ser catalans’ ha aixe-
cat molta polseguera, almenys
mediàtica. S’ho esperava?
M’han escrit elogis molt gene-
rosos del llibre i això ha creat
un tam-tam en els mitjans de
comunicació. Volia tirar una
pedra a l’aigua i fer onades, i
s’ha produït amb un efecte
multiplicador que em demos-
tra que hi havia ganes de can-
viar les coses. Després d’a-
quest llibre, crec que els atacs
a la llengua i a la cultura cata-
lana ja no seran possibles ni
quedaran tan impunes.

Acaba amb una cita del Nobel de
literatura, Orhan Pamuk:
“D’altra banda, l’amargor que
desprenia aquella cultura morta,
aquell imperi enfonsat, surava
per tot arreu”. ¿És un presagi
pessimista?
A Istanbul, Pamuk fa una mi-
rada molt melangiosa a una
cultura extingida. El que diu
el fragment que poso al final
del llibre és que els van matar
la cultura per donar-los la no-
cultura. I això és el que està
passant a Catalunya. Ens
estan canviant la cultura ca-
talana per la no-cultura.
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Parlem-ne

La citació de Joan Fuster és interes-
sant: “Un profeta és un home indig-
nat. Per això solament es profetit-
zen catàstrofes”. El teu darrer llibre

ha tingut capacitat per remoure una mica
l’ambient, i això és bo. A mi m’ha reforçat en
una creença i en una actitud que vull mante-
nir però que he d’alimentar cada dia: el pessi-
misme persistent i tancat és negatiu, i qui
vulgui tenir futur ha d’actuar positivament. I
em fa pensar en una cosa que gairebé no dius:
el polític no pot pas esperar que la seva feina
li serà fàcil, perquè el món de la política és
feroç, despietat; i el nostre món lingüístic es
troba de ple en l’escenari polític; tant, que
deu ser una de les dues o tres úniques coses
capaces de centrar anys i anys tots els esfor-
ços dels partits estatals.

La radiografia que fas de la situació lin-
güística em sembla correcta: després del
que acabem de dir, el lector pot acceptar
que t’inclinis instintivament més aviat cap
a l’optimisme. Fóra paradoxal (i perjudicial)
que el polític que ets no confiés en la seva
feina. Estires, doncs, de les dades disponi-
bles els aspectes positius: la transmissió de
la llengua sembla esperançadora; el català
ocupa un bon lloc en les tecnologies moder-
nes; hi ha una força de voluntariat impres-
sionant (10.000 “parelles lingüístiques”,
has dit en alguna altra banda: ¿tantes, n’hi
ha?); el nou Estatut ens deixa avançar més.
Però alhora assenyales els aspectes desfavo-
rables: l’allau immigratòria recent; el fet
que els joves de 15 a 29 anys siguin els que
menys usen el català; la gravíssima defici-
ència en terrenys essencials com el lleure;
el fet que el català és avui la llengua marca-
da; i sobretot l’instint nefast de canviar de
llengua, fill del nostre “subconscient de gats
escaldats”. I per tant reconeixes que amb el
que s’ha fet “no n’hi ha prou” i afirmes que
la situació exigeix “una intervenció més de-
cidida dels poders públics”. Quan fas mira-
des retrospectives, també apuntes clara-
ment al responsable, que en definitiva és
l’Estat: som “l’àrea lingüística europea més
[...] assotada pel flagell de la disgregació”.

Però el teu discurs admet alguna rectifi-
cació. En primer lloc, tot i que algun cop dis-
tingeixes entre els “astròlegs” i “els cientí-
fics i els investigadors seriosos”, el llibre
deixa la sensació que piques molt més con-
tra els que denuncien la situació que no pas
contra el veritable culpable que dèiem aquí
damunt; cosa perillosa: et situa a tu mateix
en un punt d’ambigüitat, vulgues no vul-
gues. En segon lloc, passes de puntetes
sobre una qüestió crucial: preguntes “quin
és el paper de la normalització lingüística
en la construcció d’una societat que [...] as-
pira a mantenir i reforçar la cohesió social, i
quin és el paper de la normalització lingüís-
tica en el reforçament de la identitat catala-
na”, però no hi respons. En tercer lloc, dei-
xes entendre que acceptes com a punt de
partida l’statu quo, és a dir la submissió i la
limitació. Mal punt de partida que comenta-
ré dijous vinent.
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