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MARTÍN TOGNOLA

Una resposta fàcil és donar
sempre la culpa de la falta d’èxit a
l’enemic extern, siguin immigrants,
espanyols o Brussel.les

Fracassos lingüístics catalans
La política per normalitzar l’ús del català
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ALBERT

Per no repetir campanyes que no aconsegueixen els seus objectius, s’ha de reflexionar sobre el que fem malament
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Boada
IRENE

‘BCN, posa’t
neta’
Quan dius que no tens cotxe, so-
vint et miren amb estranyesa. En-
cara més si ets noi, ja que el cotxe
continua tenint a veure amb un
cert estatus. Sempre m’ha cridat
l’atenció que la gent es valori per
un vehicle, quan comporta tants
maldecaps i despeses, i, sobretot,
contamina. Recordo un taxista que
m’assegurava, enmig d’un tap cir-
culatori, que si li toqués la loteria
l’últim que faria seria comprar-se
un cotxe.

Molta gent pensa que acabar
amb la massificació del trànsit és
una utopia, per bé que hem acon-
seguit una cosa que semblava més
difícil: deixar de fumar. Cada vega-
da és més clar que alguns tipus de
càncer, la pneumònia i altres ma-
lalties són causades per la brutícia
de l’aire, fins al punt que pot pro-
vocar la mort. Barcelona és una de
les ciutats més contaminades del
món, més que Mèxic DF i Nova
York, i sabem que, en gran part, és
pels cotxes. ¿Quan tindrem mesu-
res decidides per acabar amb
l’abús del transport privat com,
per exemple, va fer Londres amb
taxes circulatòries i una bona in-
versió en transport públic? H
Filòloga i periodista.

El bitllet

Retallen els diners als reis
Opus mei
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L’AURA DEL PODER
Alguna cosa deu tenir el poder que
es converteix en factor de culte. El
secretari general dels socialistes a
Biscaia, José Antonio Pastor, ho
resumia amb gràcia quan explica-
va que el dia en què els nous dipu-
tats del fulgurant PSE es van acre-
ditar al Parlament basc van disfru-
tar d’un detall que no havien tin-
gut mai: a la sala de reunió utilit-
zada pel grup i pel previsiblement
nou lehendakari, Patxi López, dispo-
saven de cafè i pastes. Un fet inèdit
en l’experiència parlamentària so-
cialista.
l l l

FORA DE LA CAMBRA
Tots els consellers del Govern basc,
excepte Juan José Ibarretxe, que
ha estat elegit diputat, quedaran
fora de la primera línia política, la
majoria després de vuit anys a la
cúpula del poder. Cap dels perta-
nyents al PNB va ser inclòs a les llis-
tes de candidats; els d’EA tampoc
van ocupar llocs amb possibilitat
de sortir elegits, i l’únic que va en-
capçalar candidatura, Javier Ma-
drazo, d’EB, no va aconseguir reva-
lidar l’escó.

BILBAO
Confidencial

ANA
GARBATI

A
mb un any de retard,
l’Institut d’Estudis Cata-
lans i la Societat Catalana
de Sociolingüística que
presideix Joaquim Torres

organitzen una sèrie d’actes en oca-
sió del 25è aniversari de la llei de
normalització lingüística del 1983.
En aquests cinc lustres, la política
lingüística catalana ha conegut
èxits notables i també ha tingut fra-
cassos rotunds. Precisament aquests
dies estan d’actualitat diferents ini-
ciatives que tenen en comú il.lus-
trar certs fracassos.

En primer lloc, la política lin-
güística catalana no ha aconseguit
contrarestar una norma d’ús molt
arrelada entre els catalans, l’anome-
nada «norma d’adaptació» o «de
convergència», que els sociolingüis-
tes més militants anomenen «de su-
bordinació». A l’Enquesta d’Usos
Lingüístics del 2003, el 70,6% de les
persones entrevistades van manifes-
tar que si es dirigeixen a algú en ca-
talà i els respon en castellà, llavors
prossegueixen la conversa en aques-
ta llengua. I sembla que a l’enquesta
del 2008 (els resultats de la qual en-
cara no són públics) el percentatge
ha augmentat.

CITANT aquestes dades, la Ge-
neralitat ha posat en marxa la cam-
panya Encomana el català, que, se-
gons Bernat Joan, secretari de
Política Lingüística, té com a princi-
pal objectiu «sensibilitzar la pobla-
ció que sap parlar català perquè
mantingui la llengua en aquells
contextos en què la sol canviar, per
exemple, amb persones que l’ente-
nen però que no la parlen». En reali-
tat, aquesta campanya no és res més
que la reedició de campanyes ante-
riors. El 1982 la Generalitat ja va im-

pulsar una campanya
que tenia un objectiu
calcat: «Fomentar l’ús
del català per part
dels que el sabien
parlar, sempre que
els seus interlocutors
l’entenguessin enca-
ra que no poguessin
utilitzar-lo». I totes les
campanyes posteriors
(des de Depèn de vostè
fins a Dóna corda al ca-
talà) comparteixen la
mateixa apel.lació a
la responsabilitat
dels catalanopar -
lants.

EN segon lloc, la
política lingüística
catalana tampoc ha
aconseguit garantir
el dret que proclama-
va la llei del 1983
d’expressar-se en ca-
talà en tots els àm-
bits, incloent-hi les re-
lacions amb les em-
p r e s e s p r i v a d e s .
Aquesta qüestió va
ser regulada explíci-
tament a l’article 27
de l’estatut del consumidor, que es-
tableix que les empreses i els establi-
ments «s’han de trobar en condi-
cions de poder atendre els consumi-
dors quan s’expressin en qualsevol
de les llengües oficials de Catalu-
nya», reproduït després en la llei de
política lingüística del 1998, i elevat
a rang estatutari el 2006 (en termes
més exigents). Segons Joan Carles
Vilalta, director general de Turisme,
la Generalitat hauria posat en mar-
xa una campanya d’inspecció en
bars i restaurants, per fer complir
un precepte que qualsevol consumi-
dor de «tallats» sap que, malgrat
tanta legislació en aquest sentit, no
es respecta en infinitat d’establi-
ments metropolitans.

En tercer lloc, la política lingüís-
tica catalana no ha aconseguit ele-

var el llistó de la presència del ca-
talà al cinema, que continua arran
de terra després de 26 anys d’esti-
mular i fomentar amb «mesures
adequades» el doblatge i la subtitu-
lació en català de pel.lícules no cata-
lanes, segons la redacció de la llei
del 1983.

El conseller de Cultura de la Ge-
neralitat, Joan Manuel Tresserras,
acaba de presentar les bases de la fu-
tura llei del cine de Catalunya, que
en l’apartat lingüístic no és res més
que una actualització (amb un enco-
miable tendència cap a la subtitula-
ció) del decret aprovat per la Gene-
ralitat a l’empara de la llei de 1998 i
derogat el 2000 davant de la inex-
pugnable oposició de les majors.

En quart lloc, la política lingüísti-
ca catalana no ha aconseguit que el

català sigui una llengua oficial de
les institucions europees (ni de les
espanyoles). El 10 de febrer passat
es va celebrar el 21è aniversari de
l’aprovació pel Parlament de Cata-
lunya d’una petició al Parlament
Europeu demanant que declarés el
català llengua oficial de les institu-
cions comunitàries (una cosa que,
per cert, no ha estat mai compe-
tència del Parlament Europeu). En
aquell moment, les institucions
europees tenien 9 llengües oficials.
Avui en tenen 23 i el català no és
(ni ha de ser) una d’aquestes, com
Hans-Gert Pöttering, el president
del Parlament Europeu, es va en-
carregar de recordar-nos en la visi-
ta que va fer fa poc a Barcelona.

El 2004 els catalans van aconse-
guir que el ministre espanyol
d’Afers Estrangers, Miguel Ángel
Moratinos, fes gestions en aquest
sentit al Consell Europeu, però tot
va quedar en una espècie de foc
d’encenalls simbòlic i el Govern es-
panyol no té intencions de remou-
re la qüestió, tot i els 25 diputats
d’un partit català agermanat amb
el PSOE que a les eleccions euro-
pees del 2004 proclamaven que
«els i les socialistes catalans propo-
sem que el català sigui reconegut
com a llengua oficial de la Unió
Europea».

¿PERQUÈ tant fracàs acu-
mulat? Una resposta fàcil és donar
sempre les culpes a l’enemic ex-
tern, siguin les pautes diglòssiques
heretades del franquisme, els im-
migrants recalcitrants, les irreduc-
tibles majors, el secular uniformis-
me espanyol o la incomprensió de
Brussel.les. Però si no volem estar
tota la vida repetint campanyes
idèntiques sense aconseguir cap
dels seus objectius, valdria la pena
que reflexionéssim sobre el que
fem malament, per tal que la dosi
de rectificació necessària posi ter-
me a la frustració col.lectiva. H
Professor de la Facultat de Traducció i

Interpretació de la UAB.

E
ls prínceps són humans i,
als seus casaments, la xa-
farderia és tan crítica
com la dels plebeus. El
primer enllaç de catego-

ria d’aquesta temporada serà el 10
de juny vinent, concretament el de
la princesa Victòria de Suècia, a qui
el poble nega el finançament de les
núpcies, fet que s’uneix a la retalla-
da de les prebendes que rebien fins
ara els membres de la casa reial de
Bèlgica. El xafardeig està assegurat.

Si entre els plebeus el tema és
que la vida és molt cara i que és
molt difícil arribar a final de mes,
entre la reialesa ara dominen les
queixes sobre com s’ha tornat de
garrepa el poble, que ha suprimit
assignacions o congelat les destina-
des a Ses Majestats. Es diria que vo-
len imposar una quota de crisi a la
sang blava. A Bèlgica, per exemple,
es mantenen els fons públics per
als reis, per a l’hereu i per a la rei-
na Fabiola, però l’Estat es desentén
dels fills segons, Llorenç i Astrid.
No hi haurà cap problema amb la
noia, que és més ponderada, però
l’escàndol pot aparèixer pel germà,
que fa de sobres el paper de cigró
negre que hi ha a totes les grans
famílies. Té 45 anys, però li agra-

den els cotxes d’alta velocitat, que
fins ara finançava l’Estat i, si vol
continuar disfrutant d’aquests lu-
xes, s’haurà de posar a treballar.
Des de fa segles és el que fan els
fills de les famílies corrents. Però
una primera feina ben remunera-
da a la seva edat faria sospitós de
martingala el seu cas.

¿Ens trobem al final de les mo-
narquies? A Bèlgica i a Suècia no
les ha de defensar l’equivalent de
la Guàrdia Civil. Carregar l’Estat
amb el manteniment de la meitat
de la família és donar la raó als
crítics. No pas pel que costa, sinó
pel que significa que el pressu-
post serveixi per fomentar la inac-
tivitat. Es tracta d’una qüestió de
principis. H


