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Entendre l’acció de govern com una
suma de compartiments estancs no
constitueix la millor manera de gover-
nar, ni, per descomptat, la millor ma-

nera de realitzar cap altra activitat humana.
Els governs, les organitzacions, els grups hu-
mans, per definició, tendeixen a la comunica-
ció, a haver de cooperar, a realitzar accions de
manera articulada.

EM PERMET DE FER AQUESTES CONSIDERACIONS, abans
d’entrar en matèria, per deixar ben clar que la
política lingüística, perquè sigui eficient, s’ha
de caracteritzar precisament per la seua trans-
versalitat. Si no, es podria donar aquella situa-
ció tan aïllacionista i tan perniciosa per al pro-
cés de normalització lingüística que observà-
vem a la primera etapa de la Transició, quan el
català es va incorporar a l’ensenyament com a
assignatura, però no com a llengua vehicular.
Aleshores es va crear el vici de considerar que
les qüestions de llengua són competència de
qui imparteixi classes de català. “El / la de ca-
talà” s’ocupa, per exemple, que els monitors de
bàsquet que organitzen una activitat al vespre
la facin en català. Són més responsables del
funcionament en català d’un centre els de ca-
talà que els de biologia, física i química o geo-
grafia i història? Ha costat molt desfer aquell
malentès –i, en algunes zones dels Països Ca-
talans, encara no ho hem aconseguit– perquè
ara hi tornem a caure, però a nivell molt més
general.

DINS L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DINS EL GOVERN, exis-
teixen moltes responsabilitats compartides,
pel que fa a política lingüística. L’acolliment lin-
güístic de la població immigrada forma part de
l’acolliment tout court. Que els nouvinguts
aprenguin català implica dotar-los d’una eina
més d’integració en la nostra societat i d’un ins-
trument més a favor de la seua promoció social.
Per tant, aprendre català seria comparable a
tenir papers en regla, comptar amb assistència
sanitària, o poder accedir a determinats ser-

veis que els ofereix la nostra societat, en tant
que societat d’acollida.

QUE ELS DRETS LINGÜÍSTICS DELS CIUTADANS es vegin
reconeguts i que existeixi una possible defen-
sa per a la gent que se’ls troba conculcats,
depèn de qui hagi de garantir els drets en gene-
ral, és a dir, del departament de Justícia. No
seria gaire escaient que els drets en d’altres àm-
bits corresponguessin a Justícia i que, en canvi,
els drets lingüístics fossin cosa “del de català”.

EL DEPARTAMENT DE SANITAT S’OCUPA, evidentment,
de l’atenció sanitària a la població i ha de vet-
llar perquè aquesta atenció compti amb tots els
ingredients de qualitat necessaris per atendre
la salut de la gent. Part d’aquesta atenció ade-
quada passa per una política lingüística adient.
Però no l’ha de fer “el de català”, sinó que n’ha
de tenir cura el departament corresponent.
(Posem-ho entre parèntesis: és ben clar que els
malalts catalanoparlants atesos en català es re-
cuperen més aviat, perquè l’atenció en la prò-
pia llengua forma part del benestar psicològic
i aquest és imprescindible per a la salut.)

PENSAR QUE, SI CADA DEPARTAMENT HA DE FER la seva
política lingüística, la tasca de la secretaria de
Política Lingüística podria ser sobrera seria, sen-
zillament, no entendre què significa el concep-
te política lingüística. La secretaria ha de fer
plans d’abast general i plans sectorials, que for-
neixin les directrius necessàries perquè tothom
sàpiga cap on s’ha d’orientar la pròpia política
lingüística. És a dir, ha de donar coherència a tot
plegat i ha de constituir l’amalgama que ho faci
funcionar tot en una mateixa direcció. La tasca
central en la política lingüística, doncs, consis-
teix a fer de lligam entre les diferents polítiques
lingüístiques, perquè tothom treballi per la nor-
malitat de l’ús del català, llengua a normalitzar
a Catalunya i a la resta dels Països Catalans. Un
altre enfocament fóra dir que la responsabilitat
que a la gran superfície comercial t’atenguin en
la teua llengua la té “el de català”.

Bernat Joan i Marí Secretari de Política Lingüística

Unapolítica transversal
“Posem-ho entre parèntesis:
és ben clar que els malalts
catalanoparlants atesos en
català es recuperen més aviat,
perquè l’atenció en la pròpia
llengua forma part del benestar
psicològic i aquest és
imprescindible per a la salut”

DES DEL MOLÍ

AraqueveNadal

Hi ha gent a qui no li agrada
Nadal. Alguns asseguren que
l’odien. Et parlen d’incòmo-
des retrobaments familiars,
de menjars inacabables,
d’aquell sentiment quasi
obligat d’haver de ser feli-

ços, que ens fa sentir els
més dissortats del món, del
consumisme voraç. A altres,
ens agrada Nadal. Ens feia
una mica de vergonya con-
fessar-ho, com si fos una fe-
blesa del cor. Tanmateix,
ens encanta veure els car-
rers il·luminats, perquè ens
recorden tots els llums que
ens han il·luminat la vida.
Volem que els dinars de
Nadal siguin llargs, perquè
el meu avi, que havia anat
poc a escola però era un
home savi, tenia raó: ningú

no es torna vell a la taula
dels bons àpats. El temps no
passa per als que compartei-
xen els torrons, les llepolies i
el cava. Ens emociona, pot-
ser estúpidament, aquell
regal que algú ha comprat
pensant-nos. No importa
tant el contingut del paquet,
com la gràcia del paper des-
fent-se als nostres dits, la
sensació de dubte, les possi-
bilitats obertes. Ens fa
il·lusió que els amics ens en-
viïn SMS i es bloquegin les lí-
nies dels telèfons perquè

tothom necessita recordar-
se que s’estima.

Hi ha persones que
tenen facilitat per expres-
sar els sentiments. A vega-
des, els diuen tant que els
desgasten. Les paraules
també poden fer-se malbé
per l’ús, sobretot si no són
certes del tot. Hi ha gent
que, quan diu “t’estim”, fa
dringar l’univers sencer. És
com si escrivís un poema, o
fes una magnífica pintura.
Aboca en cada lletra la in-
tensitat adequada, la melo-

dia justa. Si heu tingut la
sort que us parlin així, con-
servau-ne el record com un
tresor.

Els enemics del Nadal es-
borrarien les dates que
s’apropen del calendari. Al-
guns mai no han estat gaire
partidaris d’unes festes que
els obliguen a abandonar les
rutines. Altres escapen del
Nadal perquè viuen de dol.
Fa poc temps que van per-
dre algú estimat. El Nadal i
les absències no formen
bona parella.

DE FIL DE VINT

Jo també
vull ser
sàvia

Isabel-Clara
Simó

Potser ja ho haureu obser-
vat: el president francès,
Nicolas Sarkozy, un home
de dretes, ha demostrat
ser un gran amic de Rodrí-
guez Zapatero, que és soci-
alista. Diu. No sols s’abra-
cen i se somriuen, sinó que
Sarkozy és l’únic dirigent
que ho fa, car ZP no té mà
per a la política internacio-
nal (de fet, no té ni minis-
tre del ram), sinó que li alli-
bera hostesses espanyoles
segrestades al Txad (diu
que a Madrid vacil·laven
entre dir “¿qué se ha creí-
do el gabacho ése?” o
“¡mira qué suerte tiene
ZP!”), li trau les castanyes
del foc pel que fa a detenció
de terroristes (diu que a
Madrid vacil·len entre dir
“¿qué se ha creído el ga-
bacho ése?” o “¡a ver si
aprende la policía españo-
la, c...!”). I no sols Zapate-
ro: a Sarkozy li agrada un
muntó Felipe González. I
l’ha proposat, contra l’opi-
nió dels socis, com a presi-
dent del comitè de savis,
que seran deu, tots expre-
sidents; els vicepresidents
seran Vaira Vike-Freiber-
ga, expresidenta de Letò-
nia, i Jorna Ollila, expresi-
dent de Nokia (Nokia és un
país nou, capital Connec-
ting-people, que es va in-
corporar a la Unió Europea
el dia del referèndum per la
Constitució europea i no
se’n va adonar ningú).

El comitè de savis deba-
trà sobre el futur de la Unió
Europea i com pot millorar.
Vol dir que cobraran una
pasta i viatjaran com a vips
i no faran brot. En una
cosa sí que han estat tots
d’acord: que en les coses
del menjar no s’hi juga, i
que aquest comitè no
podrà dir res sobre canvi
de fronteres, noves incor-
poracions o l’aprovació de
nous països independents.
Una moma de primera, tu.
Millor i tot que ser ambai-
xador al Vaticà.

Mariade laPau
Janer

GUILLEM CIFRÉ
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