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Dir la
realitat

Isabel-Clara
Simó

Dir la realitat –la frase em-
blemàtica de Joan Fuster– és
sovint difícil. Els especialis-
tes en percepció ja ens ho
adverteixen: només perce-
bem allò que esperem per-
cebre. En tinc tants exem-
ples com qualsevol. El cas
màxim és el del futbol, on
els gols o les faltes són aug-
mentats o desdenyats se-
gons que es tracti del nos-
tre equip o dels seus rivals.
Recordo que quan van co-
mençar a existir els subsi-
dis d’atur, tot de veus
–provinents de la mateixa
classe obrera– denuncia-
ven que hi ha gent que tre-
ballava d’amagatotis i
s’embutxacava el subsidi;
realitzat el pertinent estu-
di va resultar que aquests
espavilats, digui el que
digui l’estesa propaganda,
no arribaven a un 1% del
total. El mateix passa amb
el suport genèric als llibres
en català: quan va aparèi-
xer, alguns editors edita-
ven en funció d’aquest
ajut. De seguida va resul-
tar impossible. Primer,
perquè durant anys les
condicions van ser seve-
res; segon, perquè no re-
presentava més que una
mínima part en la factura-
ció dels editors; i tercer,
perquè avui el suport genè-
ric ja no existeix. Però això
no basta perquè hi hagi qui
clami cada dia que el llibre
català viu de la subvenció,
malgrat que s’ha publicat
moltes vegades la migra-
desa de les subvencions ca-
talanes comparades amb
la munificència de les es-
panyoles o les d’altres paï-
sos. Pel que fa a les dones,
corre la veu que hi ha espa-
vilades que fan falses de-
núncies de maltracta-
ments contra les seves pa-
relles, i així, les molt
oportunistes cobren i van
als platós de televisió a fer
la llagrimeta. Doncs ara
mateix un estudi de l’Audi-
ència de Barcelona diu que
les denúncies falses només
són el 4,5%. És a dir, que el
95,5% són autèntiques.
Vet aquí una manera de
dir la realitat.

�Comenta l’article a
www.avui.cat/47299

Vostè va viure la setmana passada una situació
força surrealista. Era elogiat per El Mundo per
dir que el castellà està discriminat a Catalunya,
i alhora feia a Polònia un esquetx amb el direc-
tor del diari literalment vomitant titulars.
L’esquetx del Polònia reflecteix com veiem el
periodisme de centredreta madrileny que fa ti-
tulars que surten de l’estómac i coincideix amb
un article ple d’elogis enverinats, contra els
quals jo ja estic vacunat. Jo no denuncio la dis-
criminació del castellà a Catalunya, sinó que la
constato, l’aprovo i reclamo a la societat que ho
digui en veu alta sense recança ni por a la reac-
ció adversa. És una obvietat dir que hi ha dis-
criminació del castellà a l’àmbit institucional
perquè hi ha discriminació positiva del català.
Això intenta compensar una situació històrica
adversa i la situació actual del mercat.

¿No creu que en un tema tan sensible vostè es
podria haver explicat millor?
Jo he tornat a veure el que vaig dir i ho subs-
cric al 100%. Mala sort si t’agafen una frase i
l’aïllen. L’únic greu que em sap és que els se-
nyors d’El Mundo puguin pensar que en mi
tenen un aliat a favor de la seva croada.

Ha fet referència a la tesi sociolingüística més
bàsica, aquella que diu que en una societat on
hi ha dues llengües en contacte, quan una llen-
gua avança l’altra retrocedeix. Però vostè justi-
fica alhora que escriure articles en castellà és
més útil que en català.
No tinc cap problema a utilitzar el castellà i, en
tant que el mitjà per al qual escric és en castellà,
aprofito l’avinentesa per adreçar-me a un públic
diferent del que tindria si escrivís en català.

En el llibre que acaba de publicar, Amb llengua
o sense (Columna, 2008), vostè identifica im-
migració amb retrocés de la llengua. No passa-
va el mateix als anys 60-70?
Sí. Pensar que arriben a Catalunya un milió i
mig de persones que no saben el català i que la
llengua no se’n ressentirà és pueril. I això s’ha
de poder dir sense que ningú t’acusi de racista.
Ara plou sobre mullat. La primera immigració
és va integrar més o menys bé però ja va gene-
rar la situació que patim ara. El català no té un
problema de prestigi, com va passar entre les
classes altes de Barcelona o a València.

Qui és més responsable, però: els qui tenen vuit
cognoms catalans i parlen castellà perquè fa fi
o els immigrants que arriben a un lloc on perce-
ben una realitat castellanoparlant?
No es tracta de culpabilitzar, però els senyors
de vuit cognoms numèricament són menys

“Elcastellàestà
discriminat
perquècal
afavorirelcatalà”

rellevants que l’allau de gent que es troba
pràcticament sense contacte amb el català.

Entre les sancions que ha apuntat l’IEC i el nivell
lingüístic dels periodistes, amb què es queda?
S’ha d’exigir. Sancionar em sembla poc realista.

Això del nivell lingüístic, no li passa al castellà?
Però el castellà té vitalitat i genera expressions i
paraules noves cada dia, acompanyat d’un apa-
rell mediàtic de primeríssim nivell mundial.

¿Ha vist un vídeo de l’entorn de Ciutadans en què
s’equipara Catalunya i la seva política lingüística
amb el nazisme?
No, però sí que puc dir que l’ideari de Ciutadans
té punts que s’acosten al deliri mental, com con-
siderar nazis tots els catalans, des dels Maulets
fins a Alícia Sánchez-Camacho. No em mereix
cap més comentari. M’agradaria, però, que hi
hagués en aquests cercles més cultura històrica
per a termes com nazisme o Holocaust.

De tota manera, aquests arguments funcionen a
Espanya. Un estudi del professor Joaquín Arango
Vila-Belda deia que el 83,5% dels espanyols opi-

naven que l’ensenyament del català a
Catalunya havia de ser voluntari.
Un percentatge bastant similar
diria segurament que Espanya esta-
ria millor amb una sola llengua.

Una altra dada de l’estudi: un 68%
creia que el català era una barrera
per treballar a Catalunya.
Sí, ho és. L’anglès també ho és. Si
una empresa busca un director ge-
neral i s’hi presenten dos candi-
dats i un domina més l’anglès que
l’altra, agafaran al primer. I serà un
cas de discriminació merescuda.

Què s’acabarà abans –i ho deixa
obert en el llibre–, el fet nacional o
la llengua?
Aquest és un debat interessant. La
llengua ha estat el nervi d’aquest
país durant massa temps per pensar
en una Catalunya a la irlandesa o a
la basca, sense idioma.

I –el subtítol del llibre– per què di-
monis seguim parlant en català?
Perquè hi ha un acte de voluntat in-
subornable. A Europa totes les llen-

gües sense Estat desapareixen, excepte el cata-
là. És un cas singular i demostra que hi ha una
força, no només perquè el parlem sinó també
perquè és l’idioma del Parlament, de Jaume
Cabré, Quim Monzó, Jordi Galceran o de grans
programes de televisió... És un vehicle de comu-
nicació de primer ordre.

En humor hem avançat. Abans bona part de
l’humor es feia en castellà.
No només en l’ús del català per fer humor, sinó
en l’ús de la realitat catalana per fer humor.
Això dóna gruix a aquesta realitat, encara que
sigui per riure-se’n i per desmitificar-la.

Si el català ha d’anar retrocedint, què n’hem de
fer, doncs, un drama o una comèdia?
Hem de fer que no retrocedeixi però al final, co-
mèdia. Passi el que passi, sempre comèdia.

❝És pueril pensar que la
llengua no es ressentirà
amb un milió i mig de
persones que arriben i
que no saben el català”
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ToniSoler(Figueres,1965)no
ha amagat mai el seu interès pel futur de
la llengua catalana amb programes espe-
cials de televisió i, sobretot, articles d’opi-
nió a les pàgines de La Vanguardia. Ara,
completant el seu paper principal de direc-
tor i presentador de productes audiovisu-
als d’èxit com Minoria absoluta a RAC 1 i
Polònia a TV3, recopila en el volum Amb
llengua o sense (Columna, 2008) tot el seu
pensament al voltant de la qüestió lingüís-
tica. I l’argumenta sense embuts.

L’entrevista
Toni Soler Periodista AlbertBalanzà
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