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El govern de José Montilla compleix el
seu primer any de vida. Quin balanç
cal fer de la seva política lingüística?
Un de no gaire espectacular. D’una

banda, la inestabilitat del primer tripartit
s’ha reproduït en el segon: si Maragall va co-
nèixer tres secretaris de Política Lingüística
en tres anys (Antoni Mir, Miquel Pueyo i
Sixte Moral), en un sol any Montilla ja en
porta dos (Miquel Pueyo i Bernat Joan). Quan
les persones canvien tan sovint es fa difícil
desplegar una política seriosa. D’altra banda,
una diferència del segon tripartit amb el pri-
mer, que a priori semblava plausible, pot
haver tingut un efecte contraproduent. Així
com el 2004 Maragall va deixar tota la secre-
taria en mans d’ERC, el 2006 Montilla va
optar per una cúpula bipartida, amb un secre-
tari d’ERC i una directora de Planificació i Fo-
ment del PSC. La necessitat de pactar les
coses entre els dos grans partits del tripartit
pot haver desembocat no pas en un consens
més elevat sinó en una paràlisi relativa.

SI EL PRIMER TRIPARTIT va irrompre amb una
campanya per donar corda al català –discuti-
ble, certament, però amb un ressò innega-
ble–, sembla que el segon no tingui res a dir a
la societat, i amb prou feines si produeix una
nota de premsa sobre política lingüística al
mes. Si el primer tripartit va posar en marxa
l’Oficina de Garanties Lingüístiques –una
altra iniciativa tan discutible com aparent–,
el segon l’ha arraconada (intenteu trobar-la
al portal de la secretaria) sense proposar res
a canvi. Si el primer tripartit es disposava a
donar més relleu al Consell Social de la Llen-
gua Catalana, l’únic òrgan de participació so-
cial en la política lingüística de la Generali-
tat, en tot un any el segon tripartit l’ha reu-
nit una sola vegada i encara per una qüestió
de tràmit. Etcètera.

SIGUI PEL RELLEU CONSTANT DE CÀRRECS, per la vi-
gilància mútua entre els números 1 i 2 de la
secretaria o per l’estricta desídia, el cert és
que la secretaria de Política Lingüística, un
any després de la presa de possessió de José
Montilla, està bastant lluny d’exercir el lide-
ratge que li correspondria. De fet, com he es-
crit en un altre lloc, la secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat no està dirigint
la política lingüística de la Generalitat. De

proves n’hi ha tantes com en vulgueu. Quan
dos ciutadans catalans no poden expressar-
se en català a l’Audiència Nacional, qui es
queixa és la consellera de Justícia, no pas el
secretari de Política Lingüística, que ni tan
sols es molesta a produir una nota de premsa
sobre aquesta qüestió. La idea de subtitular
les pel·lícules que emet TV3 no surt del secre-
tari de Política Lingüística, sinó del conseller
d’Educació.

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, i no pas el secretari de
Política Lingüística, és l’encarregat de fer una
escola trilingüe, amb l’anglès com a tercera
llengua vehicular. Qui s’ocupa de regular el
paper del català en el procés d’acollida dels
nous immigrants no és el secretari de Políti-
ca Lingüística, sinó el d’Immigració. La pro-
posta que els estudiants universitaris de pro-
grames d’intercanvi facin una prova d’accés
de català ve de la comissionada d’Universi-
tats, no pas del secretari de Política Lingüísti-
ca. El secretari de Política Lingüística tam-
poc no té cap incidència en la Carta de prin-
cipis de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals. De la presència del català a les
institucions europees no se n’ocupa el secre-
tari de Política Lingüística, sinó la secretària
per a la Unió Europea. Etcètera.

A LA VISTA D’AQUEST PANORAMA, hi ha dues soluci-
ons possibles. Una seria consagrar del tot la
fragmentació de la política lingüística i supri-
mir directament la secretaria de Política Lin-
güística. (Si tothom fa política lingüística, per
a què cal una secretaria específica?) L’altra
seria refundar la secretaria i fer el mateix que
els bolxevics amb els soviets: atribuir-li tot el
poder. Aquesta nova secretaria podria aprofi-
tar l’avinentesa per a completar una petita re-
volució copernicana: la seva missió ja no seria
promoure exclusivament el català com a pre-
tesa contribució al multilingüisme, sinó pro-
moure francament el multilingüisme com a
salvaguarda del català. No és cap joc de parau-
les: hem de decidir si volem un espai públic
multilingüe on el català floreixi en companyia
d’altres llengües o si preferim incórrer en la
vulgaritat històrica que suposa pretendre con-
vertir el català en l’única llengua de la nostra
plaça pública –de la mateixa manera que el
francès, posem per cas, és l’única llengua de
la plaça pública a França.

BALANÇ D’UN ANY DE GESTIÓ
DE GOVERN EN LA MATÈRIA Albert Branchadell Professor de la UAB i president de

l’Organització pel Multilingüisme

Políticalingüística(ono)

“El cert és que la secretaria de
Política Lingüística, un any
després de la presa de
possessió de José Montilla,
està bastant lluny d’exercir el
lideratge que li correspondria”

VOLTA D’HORITZÓ

S’esvaeix
l’amenaça
iraniana

J.J. Navarro
Arisa

És molt difícil preparar una
guerra preventiva si no hi ha
res de què prevenir-se.Sem-
bla que això és exactament
el que passa amb un dels es-
cenaris de conflicte més te-
muts dels darrers temps: un
possible atac nord-americà
a l’Iran per prevenir la con-
secució d’un arsenal nuclear
per part del règim de Tehe-
ran. Ni més ni menys que 16
agències d’espionatge dife-
rents dels EUA (gairebé to-
tes les de la superpotència)
sostenen ara que l’Iran va
renunciar al programa d’ar-
mes atòmiques el 2002,
abans de la invasió nord-
americana de l’Iraq i abans
de la presa de possessió del
president iranià Mahmud
Ahmadinejad, que passa per
ser l’impulsor de la suposa-
da agressivitat nuclear ira-
niana. L’informe de les 16
agències nord-americanes
no és definitiu; però, si es
confirmés, passaria el ma-
teix que amb les armes de
destrucció massiva que su-
posadament tenia Saddam
Hussein, que primer van
servir per justificar l’atac
contra l’Iraq i més tard es
van revelar com a productes
de la fantasia i la intoxica-
ció. En el cas de l’Iran, la co-
sa es complica, perquè pot-
ser Teheran va renunciar el
2002 a fabricar armes nu-
clears a corre-cuita, però
continua enriquint urani en
grans quantitats i resulta di-
fícil creure que les seves in-
tencions es limitin només a
l’ús pacífic de l’energia atò-
mica. Així, les pressions per
desconfiar de l’Iran continu-
aran entre els més bel·licis-
tes de l’administració nord-
americana, i també des d’Is-
rael, el país que més tem un
possible Iran amb capacitat
nuclear. Mentrestant, les
sancions econòmiques in-
ternacionals que pesen so-
bre els iranians han deixat
de tenir sentit si l’amenaça
ja no és tal. Tot i així, és difí-
cil imaginar que la tensió ce-
deixi sense més ni més, per-
què el partit que defensa l’a-
tac a l’Iran encara és molt
poderós als EUA. Hi ha
plans massa avançats per
permetre que l’esvaïment
de l’amenaça els espatlli.
j.j.navarro.arisa@hotmail.es

Elcapitalismenu
El 10 de juny de 2007, Mistress
Michelle, presumpta ‘domina-
trix’ de 46 anys del sud d’Es-
tats Units, va penjar a You-
Tube el seu primer vídeo, ti-
tulat Go Into Debt for Me
Nou! (Endeuta’t per mi ara
mateix!), que va rebre
27.156 visites. D’un minut i
cinquanta-dos segons de du-
rada, el vídeo, enquadrat en
pla mitjà –tallat a mitja alça-

millor manera de posar en
marxa la relació, la domina-
trix –amb sobrepès i sense
cap atractiu físic irrefuta-
ble– suggeria visitar la seva
pàgina web, batejada com a
www.drainyourwallet.com
(www.escuralatevacarte-
ra.com). No es pot negar
que Mistress Michelle és
una persona essencialment
sincera: promet el buit a

canvi que li omplin la targe-
ta de crèdit. Bé, siguem jus-
tos: Mistress Michelle ofe-
reix a canvi silenci, menys-
preu i indiferència.

Mistress Michelle no és
un cas especialment nou, ni
únic: forma part d’una parti-
cular variant de la subcultu-
ra sadomasoquista que sol
anomenar-se financial do-
mination o money slavery i

que ha trobat a YouTube
una nova forma de captació.
El fenomen no deixa de
tenir la seva sorprenent lec-
tura ideològica: per fi, l’es-
tructura profunda del capi-
talisme s’ha reformulat com
a fantasia sexual. És l’evolu-
ció natural d’un sistema fo-
namentat en una gestió del
desig orientada a la seva
perpètua insatisfacció.

L’EVOLUCIÓ NATURAL Jordi Costa Periodista i escriptor

da d’un escot generós, que
un zoom posterior ajudava a
completar–, mostrava Mis-
tress Michelle parlant a cà-
mera i explicant les regles
del joc: convidava tots els vo-
luntaris a patir una singular
forma d’humiliació que con-
sistia en el pagament d’una
quantitat monetària pràcti-
cament a canvi de no res.
Per saber-ne els detalls i la

XAVIER PORRATA
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