
Se’ls va creuar la Ç

El català perseguit Crítiques

a jove editorial Ara llibres ens ofereix d'un temps ençà llibres que
volen mostrar la tensa relació entre Catalunya i una part o una visió d'Espanya.
És així com van sorgir Les barbaritats de la COPE, d'Álvaro Vioque, l'any 2005
i Les animalades d'El Mundo, d'Elena Martínez, el 2006. Veient segurament el
bon èxit d'acollida, ara toca el torn de les barbaritats històriques que s'han dit
sobre el català. Aquest feina l'ha dut a terme el jove publicista de Vinyols i els
Arcs (no Reus, fet diferencial) David Pagès. Un treball d'encàrrec esmerçat i
polit que va sorgir del documental emés per Telemadrid Ciudadanos de segun-
da. El propi antologista en fa el pròleg on defensa l'ús de les llengües minorità-
ries sense rebutjar, amb seny, el de les majoritàries com el castellà.

El llibre recull d'una manera aproximada els darrers tres-cents anys de rela-
ció entre el català i el castellà i ho fa mitjançant períodes històrics clars i fàcil-
ment delimitables. Les cites estan ben escollides i són colpidores de llegir,
sobretot aquelles que podem englobar dins del context o món dels intel·lectual.
Fa feredat veure alguns noms i frases, uns exemples: “el catalán es la criatura más
triste y miserable que Diós crió” o “En tanto en Cataluña quedase un solo cata-
lán, y piedras en los campos desiertos, hemos de tener enemigos y guerra”, amb-
dues de Francisco de Quevedo, “de aquellos que dicen ser gallegos, catalanes,
vascos..., antes que españoles, desconfiad siempre. Suelen ser españoles incom-
pletos, insuficientes, de quienes nada grande puede esperarse” d'Antonio
Machado, heroi dels progres o “si el estado no impusiera el castellano en toda
España, los dialectos se impondrían al castellano” d'Unamuno. I així podríem
continuar amb Vicente Alexandre, Umbral, Savater o, en molt menor grau,
Antonio Gala. També hi trobem noms que ens esperem i no defrauden de la
caterva de Franco, com ara Primo de Rivera, Manuel Fraga, Calvo Sotelo i
algun que altre sequaç que no citaré per no allargar-me massa i perquè ja ho
hem sentit moltes vegades. Ja als nostres dies apareixen els habituals a l'alinea-
ció, Jiménez Losantos, Vidal-Quadras, Iván Tubau o Mariano Rajoy i la seva
colla. Cal destacar aquí grans hits històrics com el cèlebre “hablo catalán en la
intimidad” d'Aznar o la negació de la imposició de l'espanyol arreu -perdó, el
idioma de Cervantes- fet per l'actual Rei. El llibre es clou amb una selecció dels
moments més impactants del documental de Telemadrid que paga la pena lle-
gir com ara “el nacionalismo ha practicado, hay que decirlo con todas las letras,
un tipo de racismo característico. Y para ellos la inmigración es un amenaza
para la esencia y para la naturaleza prístina de Cataluña”. Fins i tot s'hi afegeix
un recull de les reaccions des d'aquí al citat documental.

Tot i el bon treball realitzat per David Pagès, aquest projecte no és nou i té
precedents. Recordem com el desaparegut Francesc Ferrer i Girons va treure ja
al 1985 un llibre amb el titol La persecució política de a llengua catalana
(Ed.62) que anava des de El Decret Nova Planta fins llavors. També l'any 2000
el mateix Ferrer i Gironès va allargar i complementar aquell llibre amb
Catalonofòbia (Ed.62). Un altre volum destacat va ser El llibre negre de
Catalunya. De Felip V a l’«ABC» de Josep Maria Ainaud de Lasarte (La
Campana). Amb aquests llibres ens feiem una idea prou exacte i ens documen-
tavem prou bé de la situació d'agressió que ha viscut la llengua catalana durant
tots aquests anys. Així doncs hem de preguntar-nos què aporta aquest nou lli-
bre, i la resposta és que si bé afegeix nou material dels darrers anys, sen's fa curt
i vague si busquem un estudi definitiu. És a dir, malgrat que la feina de l'editor
és exhaustiva i polida, aquest és un llibre destinat al gran públic, a despertar
indignacions al bar que facin obrir la xerrada o provocar riures de vergonya a
l'autobús, un entreniment rigorós.
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David Pagès (Reus, 1982) ha estudiat Publicitat i Relacions Públiques
a la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Li agrada escriure i es con-
sidera redactor creatiu tot i no tenir una feina estable per poder
recrear-s’hi. Fins el moment totes les feines que ha fet han estat per
amor a l’art. L’ultima aportació a la generositat creativa ha estat la
campanya política d’un partit del seu poble.
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