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MIQUEL ZUERAS

Aprofitar el projecte de llei del
cine per carregar-se la Generalitat
em sembla molt revelador d’una
determinada mentalitat

Èxits lingüístics dels catalans
Resposta a un article d’Albert Branchadell
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És miraculós que una comunitat d’idioma propi amb l’Estat en contra durant segles tingui aquesta vitalitat
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Mort
per robot
Es compleix aquest any el 40è ani-
versari d’un fet absolutament sin-
gular: el 1969 es va tenir constàn-
cia del primer ésser humà que va
morir a mans d’un robot. Robert
Williams era un treballador de la
Ford que supervisava un dels lla-
vors innovadors i una mica bar-
roers braços robòtics instal.lats a la
cadena de muntatge. A l’anar a
comprovar-ne una disfunció, el
braç es va activar i el va matar. En
aquells anys, la notícia va alarmar
enormement els humanistes i
també els tecnòfobs. Les profecies
van dibuixar una societat domina-
da, si no plomada, pel poder dels
robots. Avui, però, els braços robo-
titzats de la Ford estan més aviat
ociosos. La crisi de l’automòbil ha
contestat als temors d’aquells
temps: per sobre dels temibles ro-
bots sempre hi haurà el subtil i
cruel poder del caixer electrònic.
El mecànic brut derrotat per la tar-
geta de plàstic. Els braços robòtics
que ara fa 40 anys van exhibir la se-
va força matant el senyor Williams
allarguen avui la mà demanant
per caritat que els donin una feine-
ta. Ni tan sols la ciència-ficció va re-
sultar ser com es pensava. H
Periodista.

El bitllet

‘Terminator’
No em diguis...

De Sebastián
LUIS
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UN PP PLURAL
Les conviccions religioses pròximes
a l’Opus Dei de la nova presidenta
del Parlament basc, Arantza Quiro-
ga, han donat tot tipus de titulars.
Fins i tot un que presentava la seva
elecció dins del grup parlamentari
del Partit Popular com El triomf de
la fe, cosa que va originar més
d’una expressió de sorpresa al seu
propi partit, que presumeix de ser
una formació plural. El secretari
general d’aquesta formació, Iñaki
Oyarzábal, confessa –sense anar
més lluny i a qui vulgui escol-
tar-lo– que ell és agnòstic.
l l l

ELS NOUS TEMPS
El secretari general dels socialistes
bascos i futur lehendakari, Patxi
López, és un convençut practicant
de les noves tecnologies. Per si n’hi
havia algun dubte, va deixar clar
als seus companys del Comitè Na-
cional del PSE interessats en el fu-
tur nou Govern d’Euskadi que ja
som en un altre temps i que ell no
té quadern blau (aquell en què
José María Aznar apuntava els
seus secrets) perquè, segons va dir,
fa anar un pen drive.

BILBAO
Confidencial

ANA
GARBATI

A
mb el posat depressiu i
autofustigador que el ca-
racteritza, Albert Bran-
chadell ens obsequiava el
27 de març passat amb un

article (Els fracassos lingüístics catalans),
en què, resumidament, observava
quatre àrees de fracàs. Venia a dir
que els catalanoparlants canviam
sempre de llengua quan parlam
amb castellanoparlants, que el ca-
talà no progressa a les empreses,
que no hi ha cinema en català i que
la nostra llengua no és oficial a la
Unió Europea. El brillant socio-
lingüista arribava a la conclusió,
d’una concreció realment extraor-
dinària, que «valdria la pena que re-
flexionéssim sobre el que fem mala-
ment, per tal que la dosi de rectifica-
ció necessària posi terme a la frus-
tració col.lectiva».

QUANTA la primera qües-
tió, consider que hem de ser més
justos i equànimes a l’hora de fer-ne
valoracions. Que hi hagi un 70% de
catalanoparlants que canviïn sis-
temàticament de llengua implica...
que ¡n’hi ha un 30% que no ho fan!
Estic completament convençut que
això ja ens fa únics, entre els par-
lants de les llengües que no comp-
ten amb Estat propi. Hi ha alguna al-
tra llengua sense Estat, a Europa,
que tengui un 30% de parlants que
la mantenguin, a través del bi-
lingüisme actiu, en converses amb
persones que parlen la llengua do-
minant? N’hi ha cap que en tengui
un 10%? I un 1%? El miracle històric
és que una comunitat lingüística
que ha tengut l’Estat (els estats) en
contra durant segles avui sobrevis-
qui amb la vitalitat que té la llengua
catalana. Però, evidentment, des del
Govern de Catalunya no ens confor-

mam en absolut amb
la situació actual. Per
això hem posat en
marxa la campanya
perquè les persones
catalanoparlants es-
devinguin, de mane-
ra generalitzada, vo-
luntaris lingüístics,
propagadors de la
llengua amb la gent
que encara no parla
català.

P e l q u e f a a l a
presència del català a
les empreses, certa-
ment no hem aconse-
g u i t q u e s i g u i l a
d’una llengua plena-
ment normalitzada,
però ningú no pot ne-
gar que existeix un
avanç sostingut, al
llarg de l’últim quart
de segle, en aquest
àmbit. Per sort, Bran-
chadell no arriba a
dir que troba mala-
ment que no hi hagi
més català a les em-
preses i alhora que
l’actuació de la Con-
selleria de Turisme re-
sulta del tot negativa:
el crec perfectament
capaç d’aguantar aquesta contradic-
ció sense cap mena de problema de
consciència.

EN RELACIÓ AMB EL
projecte de llei de cine, la pixada fo-
ra de test és monumental. Aprofitar
que estem a punt de fer un avanç
més que considerable en un àmbit
on el català està en una situació la-
mentable per fustigar el Govern de
la Generalitat em sembla prou ca-
racteritzador d’una determinada
mentalitat. Particularment, he fet
per manera de reflectir-la en una
peça de teatre, encara inèdita i no
representada, tot just acabada de
bastir, titulada El malson de l’egotista,
en què el protagonista té tendència

a veure-ho tot sempre des del costat
negatiu: fins al punt que, al final
dels seus dies, quan arriba al cel con-
sidera que ha anat a l’infern. ¡I és
clar que la situació del català al cine-
ma és negativa! Per això estam ac-
tuant per modificar-la substancial-
ment. Si a algú li fa ganes criticar el
Govern, també per això, ja s’ho
farà... Almenys, quan la llei surti i
s’apliqui, esperam uns mínims de
consideració.

Finalment, el sociolingüista me-
lancòlic ens recorda que no hem
aconseguit la plena oficialitat del ca-
talà a Europa. Davant d’això, cal fer
dues consideracions. La primera,
que la llengua catalana ocupa a
Europa la millor posició entre les

llengües no oficials de la Unió
Europea: els ciutadans es poden
adreçar en català a les diferents
institucions europees i poden re-
bre’n resposta en la nostra llengua,
i la llengua catalana es pot usar
sense entrebancs a totes les institu-
cions tret del ple del Parlament
europeu. Per tant, jo diria que hem
avançat, també substancialment,
en aquest camp. Ho podem consi-
derar mig èxit?

ARABÉ , tothom té un passat.
I el passat de vegades pesa com
una llosa sobre la pròpia llibertat a
l’hora d’expressar-se per escrit. En
aquests casos, hom hauria de fer
cas a Joan Solà, que és un savi de la
llengua, i abstenir-se de garlar mas-
sa per la via del negre sobre blanc.
El mecanisme segur perquè una
llengua sigui oficial a la Unió Euro-
pea és que sigui la llengua oficial
d’un Estat membre d’aquest il.lus-
tre club. És per això que el maltès,
el finès, l’estonià o l’eslovè són
llengües oficials de la Unió mentre
el gal.lès, el basc, el bretó o el ca-
talà no ho són. En el seu llibre La
hipòtesi de la independència, una con-
tribució que mai no he agraït prou
a la propagació de noves sobre el
meu Les normalitzacions reeixides,
Branchadell afirma que és immo-
ral estar per la independència. No
s’acaba d’entendre, doncs, que la
fórmula segura per aconseguir un
dels objectius que, de moment, en-
cara no hem aconseguit, en relació
a l’estatus de la llengua catalana,
sigui considerada com a «immo-
ral«, alhora que se’ns fustiga per-
què encara no hi hem arribat.

No hi ha com rebregar-se en la
suposada «frustració col.lectiva»,
que alguns semblen voler més que
no observar objectivament, i en
una certa superioritat moral, molt
de l’esquerra d’abans de la caiguda
del Mur de Berlín, per aguantar
aquestes contradiccions. Això sí,
sense somriure. H
Secretari de Política Lingüística

S
uposo que el portaveu
d’economia del Partit Po-
pular al Congrés dels Di-
putats sap economia.
N’hauria de saber, em

penso –tot i que no ho ha demostrat
mai–, perquè va ser ministre d’Eco-
nomia en els bons temps en què bai-
xava el preu del petroli, baixaven la
inflació i els tipus d’interès, s’anima-
va els bancs a donar crèdits i hipote-
ques i s’injectava aire a la bombolla
immobiliària. La veritat és que, en

aquells temps de vi i roses, el minis-
tre d’Economia no va tenir gran co-
sa a fer perquè tot anava vent en po-
pa. Bé, potser el seu mèrit va ser pre-
cisament aquest: posar la vela al
vent per navegar. Res més. Que no
presumeixi ara. Jo el voldria veure
dirigint l’economia enmig de la tem-
pesta perfecta que ens castiga, a
l’ajuntar-se el front procedent dels
Estats Units amb el front provocat
per les immobiliàries espanyoles.

Fins ara només se l’ha sentit men-
cionar una sola mesura concreta
que prendria: eliminar el dèficit fis-
cal. ¿Deu haver sentit parlar del pre-
sident Herbert Hoover, dels Estats
Units, que ho va fer al començar la
recessió de l’any 1930 i la va empit-
jorar? No crec que el portaveu popu-

lar s’adhereixi a aquestes altures a
les virtualitats del patró or, com va
fer Hoover. Una cosa és que es vagi
amb compte perquè el dèficit fiscal
no sigui massa gran. Però aconse-
guir un excedent fiscal en aquests
moments és una cosa tan estranya
com impossible, sobretot si després
exigeix la reducció d’impostos a les
empreses i de les seves aportacions
a la Seguretat Social. Amb tanta
política, deu haver oblidat les re-
gles bàsiques de sumar i restar. El
que el portaveu fa realment bé és
sembrar la por entre els ja espan-
tats ciutadans. És un magnífic crea-
dor d’expectatives irracionals per
aplanar el camí cap a l’abisme. Un
sabotejador en tota regla, un
autèntic Terminator.


