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A menys de nació, més de “nacional”

La virtut que et sols lloar
és la que més falta et fa

En el constant munta-i-baixa per què es regeix el flux històric de les societats, no hi
ha com patir precarietat acusada en segons quin àmbit perquè, a tall de compensació
substitutòria, es generi, a propòsit d’aquest mateix àmbit, la hipertròfia simbòlica
destinada a contrarestar allò percebut com a mancança.

Aquesta hipertròfia amb funcions pròpiament d’Ersatz és, en principi, de moti -
vació purament endògena i, com a tal, ingènua i espontània: qui té gana somia pa, i
com més es deixa sentir aquella, més aquest és exaltat, bé en les seves ma nifes -
tacions literals, bé en altres de metafòriques. Entre les primeres, hi ha allò de dir (en
la versió aplicada que més escaigui) que si tenim més pa que ningú i que si aquí no
ens estem de res. Entre les segones, cabria arrenglerar, per posar un exemple més
il·lustratiu i concret, que un cert club sigui molt més que un club, etc.

Sovint pot donar-se, però, una altra mena d’hipertròfia semblant, tanmateix
deliberada, de finalitat posada al servei d’interessos aliens si no hostils, que, a còpia
de prodigar-se en l’apoteosi del simbòlic, brega perquè aquest últim actuï a tall
d’inhibidor d’allò que és (o que convindria que fos) simplement real.

N’és una mostra flagrant l’ús i l’abús que es fa de l’adjectiu «nacional» referit a
segons quines institucions o activitats. Si ens sentim (i, cosa més important, ens
volem) nació, ¿cal qualificar pleonàsticament de «nacional» tot el que amb aquesta
tingui a veure? ¿Quin despropòsit de rabeig en l’obvietat no hauria estat parlar
d’«edició nacional» en relació amb el magne projecte de publicació de les Obres
Completes de Pompeu Fabra ara a punt de ser culminat?

També fou un èmfasi, certament habitual en altres indrets però per altres motius,
allò de batejar en el seu moment de «nacional» el museu destinat a albergar alguns
dels tresors més preuats de l’art de Catalunya. Si aquesta és nació, potser no cal
redundar-hi insistentment. No deixa, però, de ser simptomàtic que ara certs llen -
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guafins trobin impronunciable l’acrònim que se’n deriva (MNAC), justament aquells
de sempre més partidaris de potenciar la «marca» Barcelona (per allò del barce -
lonismo bien entendido) en detriment de la denominació suficient i substantiva de
Catalunya.

Aquesta exorbitància del simbòlic més vacu pot pervenir tanmateix al més ple i
segurament volgut deixatament (perquè és d’això del que es tracta, oi?) quan afecta
la llengua del país.

Vet aquí, doncs, el Govern d’aquest atorgant uns premis de cultura inevita -
blement anomenats «nacionals». I vet també com ja hi ha qui s’hi planteja que el de
literatura sigui concedit igualment a escriptors que, tot i poder ser catalaníssims pels
quatre costats, hagin apostat, tan legítimament com sens dubte interessadament, per
l’espanyol com a llengua de creació literària.

¿Tanta grandiloqüència de «nacional» per acabar desembocant en la negació del
tret definitori per excel·lència de qualsevol nació?

Perquè, a veure, un Estat glotòfag pot ser plurinacional; i, en virtut d’una estra -
tègia premeditada de concessio retòrica i de maniobra política, pot procedir esporà -
dicament i a conveniència a distingir amb guardons obres en llengua altra que
aquella amb què s’ha identificat (i s’identifica) en exclusiva en detriment de les
restants.

Però una nació, no; de llengua, només en té una. I si aquesta aspira a sobreviure
–sobretot quan es troba sotmesa a tota mena de pressions i d’interferències per una
altra d’aclaparadorament hegemònica– té menester ineludible d’àmbits d’ús exclu -
siu, on no hi valguin les fal·làcies argumentals del bilingüisme i on sí, per contra, s’hi
exerceixi la discriminació positiva.

Doncs, semblantment, amb la seva literatura. Només identificable amb la llengua
de la tal nació. I amb el benentès que, des d’aquesta perspectiva estrictament idio-
màtica, pertanyen també a la tal literatura autors d’origen estranger i al·loglot que,
per la raó que sigui, han decidit de vehicular els seus productes en la tal llengua, a
diferència dels autors conterranis i possiblement també competents en la llengua
autòctona però que s’expressen literàriament en una altra.

Ignorar, per càlcul maquiavèl·lic o per candorosa naïveté, fets elementals com
aquest, és sucumbir a la despersonalització irreparable, és renunciar al rescabalament
degut per tanta de persecució i d’opressió, és fer el joc al negacionisme d’aquestes i
a la dinàmica de substitució lingüística i cultural a hores d’ara prosseguida en nom
d’un igualitarisme perniciosament letal.




