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Trobo que tot el que ha succeït aquestes
darreres setmanes al voltant de l’opo-
sició dels universitaris catalans al pla
Bolonya pot ser llegit com una metàfo-

ra de la situació política i social que viu el país.
Em refereixo al desallotjament dels estudiants
tancats des de feia quatre mesos al rectorat de
la Universitat de Barcelona, a les manifestaci-
ons i les càrregues dels Mossos d’Esquadra, a
l’assetjament a què s’ha sotmès el conseller
d’Interior i líder d’Iniciativa per Catalunya,
Joan Saura, etc. Fins i tot un episodi tan sim-
pàtic com el protagonitzat per la regidora de
Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, As-
sumpta Escarp, que s’ha mig queixat, mig in-
dignat perquè els manifestants de dijous li van
canviar a darrera hora l’itinerari d’una marxa
que, sigui dit de passada, no l’hi havien comu-
nicat, és significatiu del desconcert que ens
aclapara.

DEL PLA BOLONYA FA GAIREBÉ 10 ANYS que se’n parla
de manera seriosa des que va ser aprovat i fir-
mat per una cinquantena de països l’any 1999
amb l’objectiu de crear un espai universitari eu-
ropeu comú. Que en tot aquest temps no
s’hagin pogut establir canals de diàleg entre les
parts afectades i no s’hagi assolit cap acord mí-
nimament satisfactori, bé perquè algú no s’ha
sabut explicar o bé perquè d’altres no han sabut
escoltar, explica força clarament per què du-
rant quatre mesos els estudiants de les univer-
sitats catalanes han estat tancats en senyal de
protesta i la situació anòmala i insostenible
provocada només s’ha sabut resoldre a cops de
porra. És probable que el moviment anti-Bolo-
nya no sigui res més que una altra manifesta-
ció de la crisi social oberta pels canvis culturals
–en el sentit ampli del terme– que s’estan ope-
rant a les societats capitalistes occidentals i
que tan clarament han evidenciat els darrers
anys els moviments antiglobalitzadors.

L’ACTUACIÓ DE LES FORCES ANTIAVALOTS dels Mossos
d’Esquadra en contra dels estudiants tancats

al rectorat de la Universitat de Barcelona i el
debat polític que l’ha seguit, vull dir les ordres
contradictòries que s’han donat als caps poli-
cials des de la conselleria d’Interior, la desti-
tució del director general de la Policia, Rafael
Olmos, i la picabaralla següent entre els par-
tits socis de govern i amb els de l’oposició de-
mostra que l’oasi català, si mai ha existit, ha
estat un mer accident i que Catalunya no
deixa de ser el país del sidral de sempre.

PER SORT, ELS MANIFESTANTS DE DIJOUS van dema-
nar també la dimissió del conseller d’Univer-
sitats, Josep Huguet, perquè semblava que el
conflicte universitari no fos de la seva compe-
tència sinó que es tractava només d’un proble-
ma policial i de seguretat. Les imatges dels
Mossos estomacant estudiants i periodistes
són dures de veure i s’han d’analitzar i investi-
gar, però les que van seguir, les dels estudiants
humiliant els Mossos tirant-los de tot davant
la seva impassibilitat, atempten contra un
dels pilars fonamentals de qualsevol país.

TOT EL QUE HA SUCCEÏT LES DARRERES DUES setmanes
al voltant de les protestes estudiantils pel pla
Bolonya, els fets ocorreguts i els efectes polí-
tics que se n’han derivat, no deixen de ser res
més que l’expressió del desconcert social i po-
lític en què viu instal·lat el país i que és conse-
qüència de la manca d’autoritat i de lideratge
que pateix des de fa ja uns quants anys.

PERQUÈ L’EPISODI D’ARA NO RESPON A un problema
conjuntural, sinó que n’evidencia un de més
greu i estructural. I és que, una vegada més,
així que s’ha plantejat el repte estudiantil, i
sense haver-lo resolt, ràpidament ha quedat
transformat en una equació irresoluble en
què el que es posa en relleu és la contradicció
existent entre la governabilitat del país,
d’una banda, i els pactes entre els partits i les
servituds a què obliga l’ofici de polític, de
l’altra. Tot plegat, una metàfora i un atzucac
alhora.

Jordi Badia Periodista. Autor d’‘El Barça
al descobert’ (Ara Llibres)
jordi@jordibadia.cat
www.jordibadia.cat

Bolonya,quasimetàfora
“Per sort, els manifestants van
demanar també la dimissió del
conseller d’Universitats, Josep
Huguet, perquè semblava que el
conflicte universitari no fos de
la seva competència sinó que es
tractava només d’un problema
policial i de seguretat”

Renya’ns,Ricard!

He estat a punt d’escriure:
“Salva’ns, Ricard Salvat!”.El
presumpte joc de paraules
hauria provocat una
d’aquelles reaccions del
personatge: la seva testa de
senador romà o de retrat

de Dürer hauria mobilitzat
dit i celles en contra de l’ar-
ticulista, destinatari sovint
de les profecies no gens be-
nignes d’un gran home de
teatre. Alfons Garcia Seguí,
al pròleg al llibre de Ricard
Salvat Salvat-Papasseit i la
seva època, després de des-
criure la situació de desert
eixorc del món del teatre
català després de la mala
jugada, que acabava / co-
mençava avui fa setanta
anys, afirma: “En aquestes
condicions afrontada l’es-

mentada tasca (de norma-
lització i restauració del pa-
norama) requeria: ser molt
cabut, posseir un gran ba-
gatge cultural, intel·lectual
i teatral, i estar disposat a
lluitar aferrissadament,
sense defallir, contra els in-
evitables obstacles que
s’alçarien en el seu camí.
Ricard Salvat assumí l’em-
presa i avui continua llui-
tant per portar-la a bon fi”.
Associo el record del tortosí
de l’anyada del 34 a la fun-
dació, amb Maria Aurèlia

Capmany, de l’Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual, i l’Es-
cola de l’Hospitalet de Llo-
bregat, entre els anys 1974
i 1978. Tot amb tot, allò que
em provoca el nom de Ri-
card Salvat és Ronda de
mort a Sinera, l’intent més
seriós per reivindicar Es-
priu, de qui commemorem
enguany el vint-i-cinquè
aniversari de la mort. Sal-
vat era, també, l’home que
havia estudiat teatre i filo-
sofia a Alemanya, el direc-
tor teatral que convertia en

nostre Bertolt Brecht, la
persona sàvia que projecta-
va –nord i sud enllà– la
nova passió catalana, enca-
ra incipient, per la renova-
ció teatral. I era l’home que
no se sentia objecte de la
gratitud institucional me-
rescuda ni dels encàrrecs i
subvencions que d’altres,
força més mediocres, rebi-
en gratis et amore. Un país
estrany que maleeix els fills
que es mereixen lloances i
acarona els llagoters més o
menys inútils.

EN DIRECTE

‘Apetxuga’
en català

Xavier
Gual

Fa uns anys, quan escrivia la
novel·la titulada Ketchup,
vaig adonar-me que per fer
parlar els personatges
joves i marginals no tenia
referents en català. Vaig
decidir obviar qualsevol
calc del castellà i ser com
més versemblant millor.
Tot i així, la sensació va ser
la d’inventar-me un regis-
tre que no existia al carrer.
Hauria estat més tranquil
si hagués tingut a les mans
el Diccionari del català
col·loquial, editat recent-
ment per Enciclopèdia Ca-
talana i el Grup Flaix. El
volum, amb 2.400 entra-
des, és una eina per als pro-
fessionals dels mitjans de
comunicació però també
per als estudiants d’insti-
tut, que ara podran incor-
porar –al marge de la nor-
mativa– alternatives a ex-
pressions que es diuen en
castellà. La idea que el ca-
talà només pot ser una
llengua culta i formal ha fet
que el castellà s’hagi men-
jat bona part del registre
col·loquial. Els serials i les
radiofórmules han de
poder utilitzar el català
sense que grinyoli per aca-
dèmic o per forà. Fa anys
que diversos professionals
han posat pedretes per fer
el camí. Miquel Calçada,
responsable del Grup
Flaix, sempre ha tingut
cura de la qualitat de la
llengua, culta i col·loquial.
Màrius Serra, a través dels
articles de la premsa, ha
obert centenars de debats
lingüístics enriquidors.
També Roger de Gràcia ha
fet pedagogia caçant pa-
raules perdudes o deixant
parlar els joves en horari
de màxima audiència. En-
cara que el registre col·lo-
quial canviï molt de pressa,
el necessitem fresc per es-
coltar-lo al carrer i al pati.
xgual.avui@gmail.com
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