
Cine i normalitat

L
a desproporció que hi 
ha entre l’exhibició de 
pel·lícules en castellà i 
en català és tan alta que 
clama al cel de la nor-

malitat. En un país on la llengua 
catalana, més enllà del que indi-
ca la llei pel que fa a la seva ofici-
alitat, té una notable presència 
als mitjans de comunicació i en 
les activitats lúdiques de la pobla-
ció, es dóna el cas singular d’un 
cine que parla en un 90% en cas-
tellà. La situació és del tot anòma-
la i respon a múltiples factors: la 
falta de sensibilitat de les majors o 
distribuïdores americanes; la tra-
dició de cine doblat heretada del 
franquisme; o el poc interès dels 
exhibidors, escudats en la, segons 
ells, poca audiència que pot arri-
bar a tenir el cine en català. I con-
vé incidir en aquesta probabili-
tat perquè encara s’ha de veure 
i comprovar si les versions en la 
llengua pròpia del país tindrien 
audiència o no. L’èxit dels doblat-

ges en català per a la televisió fa 
pensar tot el contrari. 
 Justament això és el que pre-
tén la llei del cine auspiciada pel 
Govern de la Generalitat. Que ar-
ribin al mercat, en condicions de 
paritat, les mateixes còpies en un 
idioma i en l’altre. I encara més: 
que la tendència progressiva si-
gui la d’un horitzó amb pel·lícules 
en versió original subtitulades en 
català. I que existeixi una xarxa 
de sales concertades perquè tot el 
territori s’arribi a beneficiar de la 
iniciativa. 
 La llei, avalada per la Comissió 
Europea com a exemple d’«enri-
quiment de l’oferta lingüística i 
cultural», i amb el suport de la le-
gislació lingüística del 1997 i de 
l’Estatut, no ha de pretendre im-
posicions ni sancions que en des-
virtuïn l’objectiu final, que no és 
imposar una determinada llen-
gua, sinó aconseguir que en un 
país on es parla català sigui nor-
mal veure cine en català. 

Editorials

Alemanya decideix 
abaixar els impostos

permès a Alemanya ser dels pri-
mers països a presentar taxes de 
creixement del PIB. De manera 
que, malgrat el canvi d’aliats de 
Merkel –abans els socialdemò-
crates, ara, els liberals–, sembla 
una imprudència fer un canvi 
radical en els programes d’estí-
muls a la demanda, sanejament 
de les finances i operacions de 
salvament ateses amb diner pú-
blic. La mateixa inconcreció dels 
mecanismes d’estalvi que posa-
rà en marxa el nou Govern per 
contenir el dèficit, una necessi-
tat ineludible, indica que les exi-
gències liberals, més enllà de la 
redacció d’un programa per fer 
possible la coalició, estan lluny 
d’impulsar una rectificació ex-
haustiva del que s’ha fet fins ara.
 Per a aquells governs que, 
igual que l’espanyol, han fiat ei-
xugar part del dèficit optant per 
incrementar la pressió fiscal, la 
referència d’Alemanya no ha de 
passar desapercebuda. Allà es 
confia més en la possibilitat que 
sigui la reactivació econòmica la 
que aconsegueixi salvar l’Estat 
de benestar.

L’
acord aconseguit per 
la cancellera Angela 
Merkel amb el líder 
dels liberals, Guido 
Westerwelle, per for-

mar un Govern de coalició ha ad-
quirit la tonalitat d’una operació 
de rescat de la classe mitjana, cas-
tigada per la crisi econòmica. La 
decisió de reduir alguns impos-
tos –societats, transmissions–, 
congelar-ne uns altres –les quo-
tes empresarials per finançar la 
sanitat pública– i establir noves 
desgravacions per a les famílies 
s’orienta en aquest sentit. L’ob-
jectiu és contenir el dèficit a tra-
vés de l’austeritat i estimular la 
demanda mitjançant una reduc-
ció de les obligacions fiscals, que 
d’aquí al 2013, el final de la legis-
latura, haurà posat en mans dels 
consumidors 24.000 milions 

d’euros més que amb l’actual po-
lítica impositiva.
 Es tracta, per descomptat, 
d’un càlcul teòric, perquè alguns 
analistes posen en dubte que la 
reforma fiscal de cristianodemò-
crates i liberals millori molt els 
estímuls a la demanda posats en 
marxa fins a la data. Posen fins 
i tot en dubte que el previsible 
augment de la despesa de les fa-
mílies en cobertura sanitària i 
l’augment dels serveis de salut 
contractats en companyies pri-
vades –actualment representen 
el 10% de les assegurances mèdi-
ques–, un objectiu dels liberals, 
no es deixi sentir en els pressu-
postos familiars tot i el descens 
de la pressió fiscal.
 Al mateix temps, els resultats 
obtinguts pels gestors de l’econo-
mia durant la gran coalició han 
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sa. És extraordinari, perquè només 
han passat trenta anys. I trenta anys 
de pretesa normalització lingüísti-
ca, a més.
 D’ençà del restabliment de la de-
mocràcia i de la recuperació d’una 
certa autonomia política, a final 
dels setanta, el català s’ha consoli-
dat com a llengua institucional i de 
cultura, però ha reculat molt com 
a llengua del carrer. Per això Joan 
Capri, La Trinca o sèries televisives 
com Les Teresines han esdevingut ar-
queologia sociolingüística en no-
més vint anys. També per això és ca-
da cop més difícil que la població 
immigrada adopti el català com a 
llengua de comunicació, al revés del 
que passava abans de la guerra o fins 
i tot durant el franquisme: alesho-
res l’aprenien perquè, perseguida o 
no, era la llengua vehicular que sen-
tien a tot arreu. Ara serveix per a fer 
instàncies, llegir llibres o veure tea-
tre.
 Agafo l’AVE i per la megafonia 
sento una llengua vagament recog-
noscible, una mena de català par-
lat per esquimals. Hem guanyat pre-

sència oficial, hem perdut el sentit 
de l’idioma. Avui, en català es poden 
llegir excel·lents traduccions dels 
clàssics grecs (gràcies, Fundació Ber-
nat Metge) o de Marcel Proust (grà-
cies, enyorats Jaume Vidal Alcover 
i Maria Aurèlia Capmany), però no 
es poden sentir converses radiofò-
niques o entre adolescents metro-
politans, perquè et cau l’ànima als 
peus. Quan als anys cinquanta esta-
va prohibit ensenyar en català, tots 
els nens el parlàvem. Ara l’aprenen 
quasi com una llengua estrangera. I 
amb l’accent de la dominant, natu-
ralment.

Correcció

E
l català del segle XIII era dife-
rent del català del segle XVI i 
el del segle XVIII diferia del 

català del segle XIX. Però el segle XXI 
no ens està oferint un català distint 
del del segle XX, sinó un no-català, 
una llengua deteriorada, empobri-
da i aculturada. No ens enganyem, 
l’evolució ha estat suplantada per 
la degeneració, que és una altra co-

sa. Els canvis culturals no tenen res 
a veure amb les aculturacions, que 
són el desplaçament d’una forma 
cultural per una altra, no la seva 
transformació en el temps conduïda 
per dinàmiques pròpies. Una cosa 
és incorporar informació al·lòctona 
i una altra veure reemplaçat el co-
di genètic.
 Altrament, la llengua política-
ment correcta ha decapitat la llen-
gua comunicativament vigorosa. A 
sobre, això. L’humor és transgres-
sor –i d’aquí el sentit de la sàtira o 
del sarcasme–, però actualment no 
es pot fer broma amb el feminisme, 
el racisme o l’homosexualitat, per 
exemple. Una mena de restrenyi-
ment mental, que els més joves ja as-
similen a rectitud ètica, obliga a ser 
políticament correcte fins amb els 
usos jocosos de la parla. Podent dir 
«tothom» hem de dir «totes i tots», 
que és una expressió que fa riure.
 Cantava La Trinca: «M’alteren les 
neurones les dones rodones tirant a 
bacones». Ara seria mal vist. I, a més, 
pocs ja saben què vol dir «bacó». Ma-
lament rai. HMARÍA TITOS

Català

L
a  reposició de Vint anys de can-
çons, producció televisiva de-
dicada a La Trinca, em va tras-

balsar. Per un costat, em va retor-
nar a la dècada dels setanta, o sigui 
a la meva joventut, però per un al-
tre, i sobretot, em va posar davant 
l’amarga evidència que el català 
era la llengua que es parlava quan 
la gent parlava català. Totes les gra-
vacions rescatades per al programa 
de La Trinca mostren persones di-
verses compartint una sintaxi i un 
sistema fonètic que ja sonen a rare-

L’escala
de cargol
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«El món ja no recorda amb qui-
na explosió d’alegria i d’entre-
ga va celebrar la implosió del 
comunisme soviètic i la desapa-
rició de la guerra freda. Ha dei-
xat de sentir en l’esperit l’alleu-
jament amb el qual va saludar 
l’alliberament dels pobles sot-
mesos al terror totalitari. No 
queda res de les esbojarrades 
esperances posades en els efec-
tes, sobretot per a la pau i la ci-
vilització, del final de l’antago-
nisme entre els blocs».
[Article de Jean Daniel]

L’alegria pel 
final de l’URSS, 
oblidada

Jean Daniel
Periodista

ABC 3 «Viure a Romania (...) no-
més se suportava amb la idea 
que no era per sempre (...) Si he 
de dir la veritat, l’analfabetis-
me a Romania no era tan alt: la 
majoria de les persones sabien 
llegir i escriure. Però de què ser-
veix això si la majoria no ente-
nia absolutament res. Conei-
xien les lletres, però quan has 
estat educat per no pensar, ets 
analfabet d’una altra manera. 
Això explica que els personat-
ges literaris siguin com les per-
sones reals».
[Entrevista amb Herta Müller]

De què serveix 
saber llegir si 
no penses

Herta Müller
Nobel de Literatura 

EL CORREO ESPAÑOL 3 «Re-
sulta profundament desconsi-
derat respecte a la història dels 
bascos que les 36 competències 
pendents hagin servit (...) per ca-
tapultar un projecte sobiranis-
ta que al final va resultar fallit 
i per enfosquir el 30 aniversa-
ri de l’Estatut. Com resulta sos-
pitós que una cultura política 
com la nacionalista, tan procliu 
a sublimar tot el que és simbò-
lic, actuï en aquest tema amb 
extrema severitat respecte als 
dèficits de l’Estatut».
[Article de Kepa Aulestia]

Ombres en 
l’aniversari
de l’Estatut

Kepa Aulestia
Polític i escriptor basc


