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 Després de la meditada sen-
tència del TC sobre l’Estatut es va dibuixar un panorama que bascula-
va entre el desànim més o menys conformat i la irritació continguda. 
Aquesta retallada final era més que previsible després de les opera-
cions prèvies de ribotat i ensabonada on a cada bugada perdíem un 
llençol. Ha reblat el clau de la indignació veure com, posteriorment, 
des de la Defensora del Pueblo, en funcions, s’instava l’alt tribunal a 
filar prim en la interpretació d’alguns articles de l’Estatut que encara 
semblaven cantelluts, i mirar d’impedir, entre altres coses, que el cata-
là fos llengua preferent d’acollida, que el comerç hagués de retolar en 
català, etc. El TSJC contribuïa, per la seva banda, a una segona part 
de la sentència del TC suspenent articles del reglament d’ús a l’Ajun-
tament de Barcelona i en altres àmbits de l’administració autonòmica. 

Consumada la sentència contra l’Estatut —i mentre els dos grans 
partits estatals pactaven, ara sí, la renovació d’un TC caducat amb 
l’exclusió de qualsevol magistrat suspecte de catalanisme polític—, 
l’enuig a què abans ens referíem tenia a Catalunya diverses manifes-
tacions: convicció en la necessitat de renovació del pacte constituci-
onal, augment de l’esperit sobiranista o de les múltiples gammes del 
federalisme, alguna declaració ofesa i amb versemblança de contun-
dència —un foc d’encenalls— d’algun polític eminent contra l’enves-
tida espanyolista. La manifestació popular del 10-J constituí la mostra 
de refús més sentit i convincent. Una setmana després, no hi hagué 
per part de la classe política ni un sol intent de capitalitzar-ne el rèdit, 
abstrets com estaven per la immediatesa de la contesa electoral i altres 
més peremptoris compromisos.

En l’anàlisi i interpretació de l’abast de la sentència des d’ins-
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tàncies diverses s’ha produït una profusa literatura amb tota mena 
de matisos interpretatius i amb consideracions d’interès divers. Ens 
voldríem referir a alguns judicis que intenten minimitzar-ne l’abast 
i relativitzar-ne el contracop negatiu adduint que els articles tocats 
d’una o altra manera eren una mínima part del tot. Voldríem pensar 
que amb tota la bona fe s’ha confós la quantitat amb la substància. 
Res de sentència tova o light. Un analista polític mitjanament informat 
veu que els 14 articles declarats inconstitucionals i, encara molt més, 
els 27 interpretats suposen una notable erosió de l’autogovern i un 
pas enrere irrefutable.

I que, tard o d’hora d’aquesta sentència, se’n demanarà puntual 
execució i disciplinat acompliment. Deixem de banda l’opinió dels 
qui, des de la perspectiva del tacticisme estricte, consideren que era 
temerari en l’actual context polític tot intent de reforma de l’Estatut, 
i que el pa que els oferíem perquè fos beneït tornaria matusserament 
llescat i engrunat. Hi podríem, en part, estar d’acord. El fet, però, 
ineluctable és que, tant si els hem donat peu ingènuament com si no, 
el resultat de tot plegat és un portazo al reconeixement de la realitat 
diferenciada de Catalunya, al seu autogovern, a les seves competèn-
cies exclusives, al seu dret civil, a les seves facultats en la gestió de 
la immigració, a aspectes vitals del finançament etc. I en l’aspecte 
concret del tracte atorgat a la llengua —i aquí és on especialment 
voldríem incidir—, s’ha conculcat greument l’ús preferent del català 
en diversos àmbits, s’ha negat el deure de conèixer la llengua, els 
drets lingüístics dels consumidors, etc. I, el que és més preocupant, 
s’ha qüestionat la legitimitat del català com a llengua vehicular de 
l’ensenyament al·legant la transgressió del dret a rebre formació en 
llengua castellana. Res de nou, de fet, davant la inveterada —i ara 
renovada— intenció de depauperar al català i obstaculitzar-ne el legí-
tim ús normal a casa nostra. Enutja més, però, constatar que el que 
es produïa fa centúries sigui encara possible avançat el segle xxi, en la 
societat de la cultura de la informació i el coneixement, ja no amb la 
coacció de la força, sinó amb la subtilesa de les eines jurídiques que 
la democràcia posa en mans d’òrgans d’interpretació i decisió irrecu-
sables. No som ningú, és clar, per dubtar de la capacitat de criteri, 
enteniment, objectivitat i neutralitat exquisits. El tema del greuge 
fiscal, sent d’una arbitrarietat manifesta, no té, en la seva intenció, 
la gravetat que té l’escomesa contra la llengua, la seva vitalitat i els 
seus diversos usos, i diverses manifestacions. Determinats aspectes 
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del finançament, posem per cas, són negociables avui o demà sense 
més conseqüència que un retard circumstancial. En canvi, qualsevol 
demora, pas enrere o concessió en la qüestió de la llengua pot supo-
sar —per la seva mateixa fragilitat i per les condicions precàries del 
seu ús— una pèrdua severa. Si bé molts altres trets ens distingeixen 
com a cultura singular i diferenciada, és indubtable que cap d’ells no 
ho fa amb la puixança i el rang amb què ho fa la llengua, dipositària 
del nostre sentiment més profund, i vehicle i memòria de la nostra 
cultura. Conscients de la vitalitat d’aquest signe distintiu, lliuren una 
batalla d’especial contundència contra el català i és justament aquí on 
malden per imposar la uniformitat lingüística en una subtil maniobra 
d’ofegament. No actuen en defensa del castellà a Catalunya -—llen-
gua viva, parlada majoritàriament i que no corre cap risc—, ho fan 
contra el català a Catalunya mateix. Troben extravagant la nostra 
fidelitat a la llengua i per això, com ha fet l’ínclit dirigent polític, 
titllen la nostra tenacitat de frivolidad y ruido. Els desplau, els enutja 
i els fa nosa com una amoïnosa pedra a la sabata i farien el que fos 
per alliberar-se d’aquesta anomalia històrica que representa la nostra 
llengua a Espanya.

Una de les intencions de l’escapçada de l’Estatut s’orienta subtil-
ment en aquest sentit. Se’n sortiran? Hem dit abans que en cap cas no 
es tractava d’una sentència tova. Amb tot, juristes, eminents polítics, 
intel·lectuals lúcids, persones anònimes subscriuen el total convenci-
ment que no hi ha llei ni sentència que pugui tòrcer la voluntat dels 
ciutadans quan es tracta de defensar en termes de legitimitat allò que 
íntimament els pertany, els defineix i els distingeix, per més que maldi 
la lletra de la llei, el pretès esperit legalista o la docta interpretació 
final dels membres del TC, d’honorabilitat inqüestionable invocant 
la sacrosanta Constitució. ¿Tenim dret a qüestionar-la perquè la seva 
ambivalent retòrica autonòmica és magra i escassa en resultats con-
crets pel que fa al respecte del nostre autogovern, el reconeixement 
de la nostra identitat, la defensa de la cultura, les institucions i la llen-
gua que ens són pròpies? Entesa així, és només un entramat jurídic 
que no respecta ni beneficia les minories culturals, que els deixa un 
trencadís marge de maniobra i que serveix prioritàriament un inte-
rès permanent i la idea inamovible que alimenta un neocentralisme 
absorbent, amb posicions de poder dogmàtic i amb una incontrover-
tible rectoria de govern. Des d’aquesta perspectiva, pensem que tota 
legalitat constitucional pot esdevenir perillosament arbitrària.



8

Sigui com sigui, tenim la confiança que la Sentència del TC —
agressivament restrictiva en el seu plantejament jurídic— i la més 
que segura exigència d’acatament tindrà escassos efectes pràctics 
damunt l’actual política lingüística d’immersió a l’escola, la qual, a 
més de funcionar satisfactòriament, no persegueix quimèricament el 
monolingüisme en català, ni l’exclusió del castellà, situació que, d’al-
tra banda, a Catalunya ben poca gent subscriuria. El reconeixement 
que els catalans fem del castellà com a llengua de cultura i tot el que 
representa és directament proporcional a la indiferència que pateix el 
català que, com hem dit, és vist com si fos una llengua inhàbil per a 
qualsevol funció elevada. Conèixer i estimar el castellà és considerat 
pels catalans un valor més en el seu actiu cultural. Així doncs, per 
què, lluny de la reciprocitat, s’ha pretès ara enllotar unes aigües que 
eren calmes i atiar un conflicte on no n’hi havia cap? La pregunta és 
retòrica, és clar.

Al llarg d’aquests mesos, en els moments de més visceralitat, 
algunes veus, poques, han invocat el Catalunya endins!, l’eslògan que 
Joan Estelrich va proclamar en anys de fosca dictadura i persecució 
singular. Si el citem, és justament per oposar-nos a una consigna que 
ara mateix ens sembla un despropòsit. Salvem-ne només, si de cas, 
la invitació al recolliment fèrtil i reflexiu, a la consolidació de la feina 
silent o eficaç, a l’autoconcentració i a la reconstrucció d’un ànim col-
lectiu solidàriament combatiu… I tot seguit, via fora.

Perquè en lloc de rabejar-nos en el lament hauríem de saber 
projectar-nos des de  la decepció circumstancial cap a la il·lusió 
comuna de forjar projectes compartits i sòlids en tots aquells àmbits 
en què, com a país, som capaços d’excel·lir. I fer-ho des d’una actitud 
d’autoexigència tot sabent reconèixer i reconèixer-nos en els propis 
valors. No pas precisament com una estratègia d’autodefensa contra la 
incomprensió ressentida o l’agressivitat visceral, sinó com una afirma-
ció en tot allò en què creiem, manifestat segons el nostre lliure albir i 
allà on ens sembli oportú de fer-ho: a Catalunya, a Espanya, al món. 
¿Cal recordar que Catalunya té la cultura sense Estat més transversal, 
polièdrica i completa de tot Europa? ¿I que, malgrat la migradesa del 
seu mercat en termes quantitatius, abasta amb notòria qualitat totes 
les manifestacions culturals de tot ordre i condició?¿És una utopia 
esperar que tanta reserva minvarà si ens reconeixen arreu com un 
referent de qualitat indiscutible? ¿És lícit pensar que no solament 
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s’afermarà la nostra autoestima sinó també la consideració convençu-
da de tothom i en tot lloc?

Progressarem com a nació quan tots plegats siguem capaços de 
compartir i practicar determinats valors. No hi fa res que hàgim de 
repensar formes d’actuar des de la controvèrsia constructiva i des de 
la pluralitat ideològica manifestada en les diverses opcions i forma-
cions polítiques. Hi ha moments, però, que els legítims interessos de 
partit haurien de cedir davant l’interès comú de la (re)construcció i 
defensa del país en aquells temes en què l’avinença hauria de plante-
jar-se com a indiscutible. I assajar el consens en aquells termes bàsics 
que facin possible una acció conjunta i eficaç i amb la prudència i 
l’habilitat polítiques suficients per ponderar el què, el com i el quan 
de cada acció per no abocar-nos temeràriament a precipitades drece-
res equívoques. En aquesta acció concreta hi té molt a veure la capa-
citat de lideratge dels nostres polítics més destacats, la seva habilitat 
per infondre il·lusió col·lectiva i la convicció que cal treballar plegats 
per avançar cap a un horitzó esperançat, que no utòpic; hi té, però, 
més a veure l’acció de tota la societat civil en franca cohesió i amb 
criteris d’unitat d’acció per triar conscientment allò que volem ser i 
com pretenem arribar-hi; hi té encara més a veure —i com a Col·legi 
dels docents ens toca proclamar-ho— l’altíssim paper que té l’escola 
en la conformació i transmissió de valors, coneixements i sentiments. 
I el compromís ètic del nostre professorat, que amb competència pro-
fessional, carisma i autoritat pot exercir també un impagable lideratge 
en la formació integral i ecumènica del nostre alumnat. També, però, 
del seu sentiment de pertinença a un país i una cultura singulars. 
I, encara, la indefugible necessitat de comptar amb reconegudes i 
autoritzades veus morals que es converteixin en referents útils i que 
neutralitzin eficaçment tant de soroll massa sovint insubstancial i 
accessori. 

En aquest sentit, volem recordar Joan Triadú i Joan Solà pel seu 
mestratge constatat i per la seva lliçó de compromís cívic, i pel seu 
diàfan plantem cara, no pas en exercici de cap agressivitat gratuïta, 
sinó en defensa de la més elemental dignitat; pel seu irreductible 
impuls obstinat per atiar l’esperança, conjurar la claudicació i el des-
ànim i recuperar la confiança en la defensa d’allò que ens és legítim, 
per més que formalment, gasivament, ens en regategin la legalitat.


