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OPINIÓ

a pocs dies, el Tribunal Administra-
tiu d’Apel·lació de Marsella ha anul-
lat una decisió judicial anterior, la

qual prohibia a un municipi occità de te-
nir, a l’entrada i a la sortida del poble, rè-
tols en llengua occitana. És a dir que, ante-
riorment, un tribunal havia pensat poder
prohibir que, a sota del rètol oficial: «Ville-
neuve-lès-Maguelone», hi
figurés un rètol oficiós:
«Vilanòva de Magalona».
Els motius per justificar
aquesta prohibició eren,
essencialment, dos: con-
travenia l’article 2 de la
Constitució que diu que
«la llengua de la Repúbli-
ca és el francès» i perjudi-
cava la llegibilitat del rè-
tol oficial, la qual cosa,
pel que sembla, podia re-
presentar un perill per als
automobilistes. La prohi-
bició havia estat promo-
guda per una associació
local anomenada modes-
tament Moviment Repu-
blicà de Salvació Pública,
que té per objectiu enaltir
els valors de la Revolució
francesa i per fer-los per-
durar al segle XXI. I, des
d’aquest punt de vista, te-
nen raó: la llengua occi-
tana perjudica greument
la seva República france-
sa. Aquesta República
francesa intolerant i mo-
nolítica, pensada i dogmatitzada pels gui-
llotinaires del 1789 i més enllà, que somia-
ven una França feliçment monolingüe i
que es van donar els mitjans d’aconseguir-
la. Ara, aquesta associació jacobina haurà
de pagar danys i perjudicis al municipi de
Vilanòva. Gosaria suggerir al dit municipi
de dedicar aquests diners a la col·locació de
més rètols en occità, per exemple «Ostal de

F la Vila» a la façana de l’ajuntament.
Aquest atac bastant miserable contra

una llengua que en moltes regions d’Occi-
tània ja és moribunda no deixa de mostrar
el grau de mesquinesa i, en el fons, de co-
vardia, dels autoproclamats salvadors de la
República. Ja que ataquen a Occitània allò
que acaten arreu. I si ho ataquen a Occità-

nia és perquè la consciència lingüística hi
és més feble que a d’altres territoris. A la
Catalunya Nord, una bastant gran majoria
de municipis tenen aquesta retolació bilin-
güe –promoguda i finançada pel Consell
General– sense que provoqui cap reacció
hostil organitzada. I aquesta retolació és
poca cosa, ja que Catalunya Nord té molt
de retard en aquest assumpte. A d’altres

territoris, amb una societat civil més orga-
nitzada i uns polítics més conseqüents,
com ara Còrsega, País Basc Nord i Breta-
nya, ja fa anys que la quasi totalitat de la
xarxa de retolació de les carreteres és bilin-
güe. I aquí sí que els jacobins podrien ron-
dinar, amenaçar i argumentar que, objecti-
vament, aquest bilingüisme dificulta la lec-

tura dels rètols. Al País
Basc, per exemple, tro-
bar-se amb la doble se-
nyalització implica de
no perdre’s entre «Saint-
Jean-Pied-de-Port» i
«Donibane Garazi» o, a
Bretanya, entre «Ren-
nes» i «Roazhon». Val a
dir que l’automobilista,
a vegades, ha de fer una
volta suplementària pel
giratori abans d’estar se-
gur de prendre la bona
direcció.
En aquests territoris,
ningú no sembla tenir
res a dir al bilingüisme,
probablement perquè
l’Estat sap que és un dels
preus a pagar per mante-
nir la pau civil i fa callar
els descontents. França
funciona així i els bells
principis igualitaris hi
tenen la mateixa realitat
que un conte de fades.
França reacciona positi-
vament en proporció a
la pressió social que

s’exerceix, i molt més encara si aquesta
pressió utilitza mitjans jurídicament delic-
tuosos: les campanyes salvatges d’empasti-
fades de la retolació monolingüe francesa
són molt eficaces per fer que els serveis de
l’Estat s’entusiasmin pel bilingüisme. Com
més delictuós és un territori, més conces-
sions obtindrà de l’Estat. Com més legalis-
ta, menys concessions. Curiós, no?
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Hi ha coses que un país democràtic no hauria de permetre. A Alemanya difícilment deixarien que et baixessis al mòbil un politò amb alguna cançó que
il·lustrava les passejades nazis. En canvi, a l’Estat triomfa una aplicació amb l’himne franquista, que sona mentre a la pantalla hi ha la bandera amb
l’àliga, el jou i les fletxes i el lema «Una, grande y libre». L’han descarregada uns 50.000 cops. El franquisme a Espanya no va morir amb el dictador.




