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Darrerament, cada vegada que es fa un
gest a favor del català per garantir-ne
el coneixement o assegurar el dret
dels catalanoparlants a usar la seva

llengua en públic, per moderat que sigui, reapa-
reix el debat sobre si la llengua s’ha d’imposar
coactivament o si és millor recórrer a la seduc-
ció per tal d’evitar possibles reaccions en con-
tra. Plantejat en aquests termes, el debat ja té
un guanyador d’entrada. El sentit comú fa pen-
sar que sempre serà millor la seducció, a la qual
atribuïm un valor positiu, que no pas la coacció,
que és una paraula amb mala premsa. No és es-
trany que aquest debat el formulin els partida-
ris de la seducció i que els defensors de la coac-
ció sempre el perdin.

DONCS BÉ: CAL DIR AMB ROTUNDITAT que el debat té
trampa, que és un fals debat pensat per derrotar
qualsevol intent de protegir el català. I la tram-
pa és fàcil de desemmascarar: la seducció també
és una forma de coacció. Seduir és imposar amb
astúcia de manera que la part coaccionada se
sotmeti voluntàriament –sovint sense consci-
ència– a la voluntat del seductor. Derivat del
llatí, seducere, etimològicament significa
“menar fora del camí”, “desencaminar”. I la se-
ducció implica, d’una manera o altra, engany. En
termes sociològics, la seducció és una forma de
“violència simbòlica”, que és la que s’exerceix
aconseguint que la part seduïda interioritzi la
coacció fins al punt que la consideri expressió de
la pròpia voluntat. És allò de voler seguir la
moda. Per aquesta mateixa raó, la seducció és
una forma de coacció especialment autoritària,
perquè amaga la cara del qui imposa la seva vo-
luntat. I en el terreny que ens ocupa, el de la llen-
gua, qui garanteix la “violència simbòlica”, les
formes de coacció invisibles, és l’Estat.

SEDUIR, EN DEFINITIVA, ÉS IMPOSAR sense que es noti
i fins a aconseguir que agradi la coacció. Per
això, gent suposadament llesta com algun es-
criptor de fama d’aquests que essent catalans
escriuen en espanyol –ho vaig llegir fa pocs dies
en una entrevista– poden dir, sense adonar-se
de la barbaritat que sostenen, que ells “mai no
escriurien en una llengua imposada per força”.
Ai las! Com si la llengua primera, abans dita
materna, no fos precisament la que s’ha impo-
sat de la manera més autoritària imaginable:
sense que se’ns demanés permís ni se’ns deixés
triar, abusant de la relació de la indefensió i la
dependència afectiva en què ens trobem els pri-
mers anys de la nostra vida. Les llengües que
aprenem després, poc o molt, són resultat d’al-
tres tipus d’imposicions més visibles però ob-
jectivament més lleus. A mi, l’escola em va im-
posar l’espanyol, a cara descoberta, sense se-
duccions ni punyetes. I res: ho vaig superar
sense grans traumes. I, posteriorment, el fran-
cès o l’anglès, ja van ser llengües apreses volun-
tàriament, per interès o necessitat, que són
també formes de coacció suau.

EL DEBAT ENTRE SEDUCCIÓ I COACCIÓha tornat a esce-
na per unes inspeccions que es duran a terme al
sector de la restauració per veure si als establi-
ments hi ha algú que quan, demanem un cafè
amb llet, ens pugui entendre. I encara hi ha qui

ho troba massa coactiu, començant pels repre-
sentants del gremi. Com que tant la intenció ins-
pectora del govern, les conseqüències sobre la
realitat lingüística i les protestes del gremi i del
PP i Ciutadans formen part d’aquesta cara ab-
surda de la realitat del nostre país, no crec que
el fet mereixi cap més comentari. En canvi, el
debat de la seducció i la coacció també ha tret el
nas en una altra iniciativa governamental,
aquesta sí, plena de força i sentit: el projecte de
llei del cinema de Catalunya. La part més relle-
vant de la llei és la que s’orienta a la racionalitza-
ció en l’assignació de recursos públics a la indús-
tria del cinema i a l’impuls del teixit audiovisu-
al. En alguna ocasió he sostingut que entre els

grans pols d’innovació en què Catalunya hauria
de fer una aposta estratègica, s’hi hauria d’in-
cloure el sector de la producció cultural, escrita
i audiovisual. Es tractaria d’explotar l’enorme
potencial d’experiència acumulada a Catalu-
nya precisament pel fet d’haver hagut de supe-
rar circumstàncies adverses que, paradoxal-
ment, cada dia són més globals. En molts sen-
tits, anem per davant d’altres cultures, la
confortabilitat de les quals tot just ara entra en
crisi. Però sí: la llei també es proposa la promo-
ció del català per garantir els drets lingüístics
en un sector en què l’abús és, simplement, bru-
tal. I és una molt bona notícia.

NO CAL QUE DIGUI QUE, TAMBÉ EN AQUEST CAS, parlar de
seducció com a antítesi de coacció, és fer tram-
pa. A aquells que demanen “seducció”, se’ls ha
de recordar que això és tant com demanar un
Estat, que és qui en té la capacitat. I que si les po-
lítiques lingüístiques de la Generalitat mostren
la seva dimensió coactiva, és perquè és un poder
feble i ha de treballar a cara descoberta. Però si
algú encara no ho veu clar, que provi d’imaginar
què es diria d’una llei espanyola o francesa del ci-
nema que es proposés garantir el dret d’espa-
nyols o francesos a disposar, com a mínim, de la
meitat de l’exhibició en la llengua del país: sim-
plement, dirien que és una llei patriòtica. Aques-
ta és la diferència real entre seducció i coacció:
la capacitat per dissimular la imposició.
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“Si algú encara no ho veu clar,
que provi d’imaginar què es diria
d’una llei espanyola o francesa
del cinema que es proposés
garantir el dret d’espanyols o
francesos a disposar de la meitat
de l’exhibició en la seva llengua”
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Enlloc la policia és una con-
gregació mariana, ni compta
amb un gran nombre de lli-
cenciats en filosofia, ni en
exactes. Però la seva feina
és imprescindible social-
ment i necessita el suport
de superiors polítics, als
quals han de reconèixer legi-
timitat. Aquí, ni una cosa ni
l’altra. L’actuació dels Mos-
sos contra els estudiants ha
estat un manual de males
pràctiques. Si la policia cata-
lana no és capaç de desallot-
jar 53 individus i contenir-
ne un centenar amb autori-
tat és que és incompetent o
no rep ordres sensates. Si
els Mossos no discriminen
entre una família, un càme-
ra, un fotògraf, un periodis-
ta armat de llibreta o algú
que els amenaça, és que no
són capaços de garantir la
seguretat en una societat
democràtica. Si els respon-
sables de la conselleria i dels
Mossos no poden contenir
els seus efectius durant 14
hores és que no es mereixen
el lloc que ocupen. Si els pro-
tocols d’actuació i d’identifi-
cació dels Mossos no es com-
pleixen hi ha responsables.
L’actuació dels Mossos és un
torpede contra Joan Saura,
a qui no reconeixen autori-
tat i al qual molts d’ells acu-
sen de fer carrera política
happy flowers. D’usar la ins-
tal·lació de càmeres a la co-
missaria de les Corts amb
fins polítics, de no defensar-
los en el degoteig de sentèn-
cies judicials que condem-
nen els seus abusos. Fa
temps que els Mossos volen
carregar-se Saura. Ahir van
aconseguir que la bona deci-
sió política de desallotjar els
estudiants es transformés
en un abús i una demostra-
ció d’ineptitud, a més de
convertir un grupuscle en
herois i d’enviar uns quants
periodistes a l’hospital. Tot
un èxit.
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