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Tant de bo les llengües s’encomanessin,
com les malalties. Amb uns quants virus
podríem tancar les escoles d’idiomes. Per
desgràcia, aprendre una llengua, sobre-

tot si es fa de gran, demana constància i discipli-
na i només té sentit quan els beneficis de saber-
la compensen aquest gran esforç.

L’ÚLTIMA CAMPANYA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA insisteix,
altre cop, en la necessitat que els catalanoparlants
parlem sempre en català, sobretot als immi-
grants. Segons diuen les dades, tenim un mal vici:
més d’un 70% ens passem al castellà si ens parlen
en castellà. Però també som molts els catalans
que, com Luther King, tenim un somni: el somni
que parlant sempre en català la gent somriurà i
ens ho agrairà. Aquest somni el fa realitat l’espot
de la campanya, és un somni amb estètica de Bo-
llywood, tan eufòric i impactant com Slumdog
millionaire i, també, igual de fals i trampós. Tram-
pós perquè ignora el conflicte. Ignora que el cata-
là només pot avançar fent retrocedir el castellà i
que això és dolorós per a la meitat de la població,
que sent el castellà com la seva llengua. Ignora
que la magnífica convivència lingüística a Cata-
lunya, tan lloada pels progres espanyols, s’ha
aconseguit gràcies a l’educació dels catalans, que
cedim la llengua al primer signe de mala maror;
la mateixa educació que la campanya vol extir-
par. Ignora que aquesta llengua que venem com
la clau de l’èxit és, sens dubte, un plus en certs
casos, però resulta quasi pintoresca en molts dels
llocs de treball a què pot accedir un immigrant.

PERÒ IGNORA, SOBRETOT, QUE LES LLENGÜESno avancen
a base de bon rotllo sinó quan un marc legal les im-
posa, lesfanecessàries, ihofa,amés,endetriment
de la llengua fins llavors dominant. El castellà no
va avançar a Catalunya perquè els castellanopar-
lants fessin ballarugues i ens seduïssin amb el seu
salero, sinó perquè va ser durant 40 anys l’única
llengua a l’escola i als mèdia, l’única llengua oficial
i l’únicaqueparlavenelsmilionsd’immigrantsque
vam rebre als anys 60 en les pitjors condicions per
poder-los integrar. Aquest va ser el seu salero.

LA IMPOTÈNCIA DELS NOSTRES POLÍTICS per afrontar el
conflicte els porta a negar-lo i a esperar que, mi-
raculosament, allò que només poden aconseguir
les lleis, ho aconseguim al carrer en el dia a dia els
catalans conscienciats. Ens vénen a dir que la
feina que ells no gosen fer la fem nosaltres, que si
de cas ells ja ens faran els coros.

AQUESTACANÇÓDEL“DEPÈNDETU”fa massa temps que
la sentim. Perquè som molts els que, des de sem-
pre, fem l’esforç de parlar tant com podem en ca-
talà amb tothom. I en tot aquest temps hem après
unes quantes coses. Hem après que passar-se al
castellà, és, de vegades, una qüestió d’educació
–amb el turista passavolant–, de vegades quasi de
supervivència –amb el metge argentí saturat de
feina al CAP–, de vegades de sensibilitat –amb la
dona de fer feines magribina que neteja l’escala–.
I tambéhemaprèsadeixar-nosdesentirculpables
si al final d’una dia esgotador cometem el pecat de
fer passar la comunicació per davant de la llengua,
conscients que aquell taxista expansiu i graciós es
tancarà en un mutisme sorrut, quasi hostil, si li
anem contestant en català.

PERQUÈ HI HA UN PRINCIPI TÀCIT DE COMUNICACIÓ uni-
versal: si tots parlen la llengua A i només alguns
parlen la llengua B, els contactes lingüístics im-
predictibles es faran amb A. I en tot cas fer-los
amb B demana temps, seducció i complicitat.
Justament el que costa tant d’aconseguir en els
contactes apressats i impersonals d’un món cada
cop més global i urbà. Sabem, per tant, que si no
modulem l’ús del català segons la situació, podem
acabar provocant rebuig. I això ens fa tibar i aflui-
xar com bonament podem, conscients que si la
corda es trenca tots hi sortim perdent. Per això,
quan des de Política Lingüística ens amonesten
perquè cedim el català, ens vénen ganes de dir-
los que en lloc de gastar-se els nostres impostos
fiscalitzant-nos la privacitat, tinguin ells el corat-
ge d’afrontar en el terreny polític i legislatiu el
conflicte que nosaltres afrontem cada dia al car-
rer fent equilibris entre la necessitat de comuni-
car-se i la fidelitat a la llengua.

Albert Pla Nualart Filòleg

Lallenguanos’encomana
«El castellà no va avançar a
Catalunya perquè els
castellanoparlants fessin
ballarugues i ens seduïssin
amb el seu ‘salero’, sinó
perquè va ser durant 40 anys
l’única llengua oficial.
Aquest va ser el seu ‘salero’»

Justíciaenvaga

A mitjans dels anys 80 vaig
treballar un any al Col·legi
d’Advocats de Barcelona.
La institució volia reforçar
la comunicació perquè
tenien a punt un mani-
fest. Els advocats cata-

lans venien d’un llarg
compromís cívic, treba-
llat des de les esquerdes
de la dictadura i l’eufòria
de la primera democrà-
cia. Però ja no es tractava
de defensar genèrica-
ment llibertat i arrels,
sinó d’ocupar-se d’un
tema gremial, el de la jus-
tícia. Portava la iniciati-
va un advocat de la junta
de govern, un home de
molta empenta, en Lluís
Muñoz Sabaté, que aquell
mateix any va organitzar

una altra cosa modèlica,
el Servei d’Orientació Ju-
rídica: un taulell al casa-
lot del Palau de Justícia,
on advocats joves contes-
taven preguntes bàsiques
de persones que potser
per primer cop se les te-
nien amb un procés, o
amb un conflicte, i no sa-
bien per on començar.

En Muñoz, aquells
anys, va pensar a incor-
porar-se a la carrera judi-
cial per un mecanisme
dit, crec recordar, de

“quart torn”, que donava
l’alternativa a advocats
amb experiència. No sé si
ho haurà fet. El que sí sé
és que el manifest plante-
java un aspecte clau: si la
justícia és lenta, no és
justa. El problema era
com s’eternitzaven els
processos, la sentència
dels quals arribava anys
després de produïts els
fets. La revolta dels advo-
cats va tenir el seu ressò i
després es va apagar i tot
va continuar igual. Men-

trestant, la cúpula del
poder judicial s’ha politit-
zat i la política ho va em-
pastifant tot amb la seva
grapa incòmoda. Davant
la insòlita vaga, diu
Montserrat Tura, afina-
da: aprofitem el malestar
per refer el sistema. I diu
el ministre, xulesc i cas-
tís: faré una llei per pro-
hibir les vagues del futur,
sense ni afegir, per defe-
rència, “prenc nota de la
mala llet”, tan fonamen-
tada.

EN DIRECTE

La
pròtesi
mòbil

Andròmines lluents i el co-
foisme de poder-nos dir ca-
pital mundial d’alguna cosa.
Per a molts, el recent Mobile
World Congress de Barcelo-
na no ha estat gaire res
més. Total, si estàs pen-
dent que et clavin una
puntada d’ERO al cul, el
que menys et preocupa és
quan portaràs a la butxaca
una pantalla tàctil, o si un
d’aquests mòbils d’última
generació et faria més cò-
mode tramitar l’atur. Però,
més enllà de lectures molt
personals, el cert és que
l’aparador tecnològic ha
projectat una certa alena-
da d’aire fresc sobre el res-
closit panorama de cabòri-
es habituals. Sobretot per-
què hem tornat a recordar
que hi ha vida més enllà
del negre forat de la crisi, i
dels repetitius sainets es-
tatals i autòctons. No cal
ser especialment tecnoeu-
fòric per acceptar que en
poc més de deu anys la te-
lefonia mòbil ens ha revo-
lucionat les rutines més
quotidianes. I que no
podem ni imaginar com
viurem d’aquí a una dèca-
da amb els nous invents
que vénen inexorables.
Moltes de les coses que ara
ens capfiquen, passaran;
la pròtesi mòbil anirà a
més. Potser per això es feia
aquests dies tan inquietant
saltar entre informacions
de l’MWC, de les vagues de
jutges i mestres, dels oku-
pes anti-Bolonya o dels qui
advertien dels paranys i ris-
cos dels omnipresents ter-
minals. Ves que els nostres
principals problemes no si-
guin els tecnològics, sinó
els dèficits endèmics de cul-
tura i formació. I que ja pu-
guem anar adaptant la
dita, i admetent que
quan un dit toca una pan-
talla tàctil, l’idiota només
mira el mòbil.

Patrícia
Gabancho
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