
____________ la llengua de tots______________ 
serem catalanoparlants o no serem 

per Jem Cabanes

El 30 ¿’octubre de l’any passat llegia a Lluc 
una comunicació demanada. S’hi consumava 
el final d’àmbit de producció literària del 
Congrés de Cultura Catalana. La nota, més 
aviadet llargota, era una condensació ata- 
péïdíssima d’unes pàgines a mig elaborar. 
Tema bàsic? La llengua catalana. Eina, ma-
tèria, fonamental de l’escriptor català. Sis-
tema lingüístic propi i específic dels Països 
Catalans. Únic. Unívoc. Fertilíssim.
Raó i raons d’aqueixa lectura? Motius de 
la meva avinença, contra principis i costums, 
a confegir-la? La insidiosa mascletada del 
final d’àmbit de llengua del Congrés, dissolt 
en cisma de conclusions. Coïa —i tant, mà 
de déu!— que, amb la més bona fe del 
món, una Uenguderia d’aparença científica 
traduís un pelat provincianisme colonial. 
Ara, com deia aquell al·lotàs, per molta se-
dería que hi poseu, el provincianisme no 
passa de provincianisme. I res pus. Clar i 
català, és fer la mona. Davant una estridèn-
cia sobre el nervi més delicat del Congrés, 
no és ver que convenia amollar quatre po- 
tadetes i recopiar la carta de navegar? Tor-
nar a obrir eixides i balcons per contemplar 
l’enaiguadora panoràmica del recobrament, 
de la lluita anticolonial. De la identitat 
catalana.
I bé, aquestes retxes i les que eventualment 
seguiran no són sinó la reescriptura ¿’aque-
lles paginotes, més deixatades, desatapeïdes, 
potser més perfilades. Que el combat conti-
nua, urgent i encès com mai. Que per nos-
altres, per a nosaltres, la dictadura és encara 
el rosegó amb què l’imperialisme hispano-
francés ens fa, de cap a cap de dia, la rate-
ta. La llengua en serà l’eix i tema. La llen-
gua que s’escriu o que es podria escriure. La 
llengua que usen o que podrien fer servir 
la gent que sap i vol servir-se’n cultament. 
La llengua que ça i lla s’esparpilla. La que 
podria esparpillar-s’hi. La llengua de les 
terres catalanes en la seva identitat simpli- 
císsima. La llengua catalana en la seva uní-
voca unitat.

UNA I CLARA
Unívoca unitat. La llengua catalana, obra 
mestra de la comunitat que la parla, n’és 

també l’obrador, el gresol. Feta pels cata-
lans, fa catalans —pobra manyaga! Més 
lúcida i definida que la seva prole mateixa, 
car proclama, per damunt del provincianis-
me colonial hispano-francès, una comunitat 
una. Denuncia una diabòlica tortura geno-
cida menada en dos fronts. Sense deixar-se 
escanyar, encara, per províncies o departa-
ments. Contra l’ocupació fragmentadora, 
corrosiva, la llengua catalana, la dialecto-
logia catalana, proclama la unitat substan-
cial, superior, i de bon tros, a la de les 
llengües europees amb més extensió geo-
gràfica i quasi de totes les altres. Cap llen-
gua europea, com qui diu, ni les que han 
gaudit de més oportunitats històriques, no 
té la cohesió insubornable de la nostra, en- 
dogalada, torturada fins a límits inconce-
bibles per enemics tan cultes —així ho 
diuen—, gairebé fins a l’esquizofrènia.
I bé, la llengua catalana és encara la llen-
gua catalana, al marge de la desmembració 
imposada, dins i fora, per espanyols i fran-
cesos. La llengua catalana, amb la seva 
existència, la seva operativa subsistència, no 
para de fer jutipiris a l’imperialisme fran-
cès, a l’imperialisme espanyol —imperialis-
me intraeuropeu, ves! La llengua catalana 
amb la seva tossuda arrelada en les terres 
que, generant-la, en són flors i fruit, és la 
gran resistent, la gran lluitadora que planta 
cara a l’ocupació: la rosega, la corca i, a 
la llarga, pla que sí!, arriba a podrir-la. 
Crea inestabilitats, acorralada i tot en la 
cleda de la seva precarietat, que sondrollen 
aquests sistemes utòpics i bàrbars, d’estruc-
tura irracional, d’objectius inhumans, que 
són els estats opressors.
I el combat perdura ni que els usuaris d’a-
questa mateixa llengua catalana (catalunyers, 
valencians, rossellonesos, mallorquins...) es 
desdiguin, de fets i voluntats, de la resis-
tència implícita i explícita que l’ús de la 
llengua comuna representa. Paradoxalment, 
l’insular que parla mallorquí per proclamar 
la seva espanyolitat, de fet se’n desdiu, dis-
solent-la corrosivament i afirmant, en canvi, 
la seva «catalanitat». Tota vegada que un 
menorquí, un catalunyer, un vallespirenc o 
un valencià parlen la llengua que els és 

pròpia en irreductible, intransferible, exclu-
sivitat, baladregen l’esgarrinxada unitat, uní-
voca i única —i per això mateix tan ple-
na!—, del nostre poble i rebutgen el cep de 
l’esclavatge colonial, encara que es pensin 
confessar i proclamar (per ignorància, idio-
cia, lavatge cerebral o botifleria) una supo-
sada identitat aliena, alienant, dement. Si 
volien esser coherents haurien de procedir 
altrament: deseixir-se, desempallegar-se, del 
català (catalunyer, capcirès, eivissenc, fra- 
gatí o valencià) i adoptar la marca ¿’escla-
vitud que el ferro roent de dos segles i mig 
(o tres) d’opressió nacional no ha aconseguit 
encara de senyar-nos, bestiar d’escorxador.
Quina delirant meravella no és veure l’es- 
quizofrènia de la nostra gent: l’afirmació 
d’unitat nacional de les nostres terres i per-
sones per l’ús d’una llengua ensems amb la 
pretensió, colonial, alienada, de definir-ne 
l’heterogeneïtat, l’estrangeria mútua. Parlar 
català és. nogensmenys, fer pàtria catalana, 
Països Catalans. Tant se val que parleu 
cerdà, lliterenc, o que parleu alacantí, for- 
menterer.

CLARA I CATALANA
I penso que aquest fet, que no és pas ex-
clusiu de la nostra comunitat, sí que entre 
nosaltres té un caràcter propi. Que la llen-
gua és l’únic testimoni inconfusible de la 
nostra identitat nacional. Massa que ho sa-
ben les metròpolis que ens tutelen, ai mare!, 
i que tracten l’amo mallorquí igual que el 
masover catalunyer i el llaurador de l’Hor-
ta. I que el pagès del Conflent. Tots som 
iguals davant el fat que ens preparen: nis-
saga a esborrar. Nissaga, tan sols, perquè 
som hereus i festejadors d’una mateixa llen-
gua. I tots hem fet igual, fem igual, en la 
resposta: insistint, malavejant, esdernegant- 
nos, retuts i tot, a parlar la llengua que ens 
fa de bandera, baptisme fondíssim, tant, 
que dóna rostre a la nostra humanitat: som 
homes catalans, catalanoparlants.
Efectivament, gosaria creure que enlloc 
d’Europa —i qui sap si d’enjondre— no 
es troba, potser, cap més entitat col·lectiva, 
cap més nació, cap més poble, que tingui 
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el braó d’una llengua inconsútil per senyal 
d’identitat definitiu. Sense vestigis ètnics di-
ferenciadors, i menys encara racials. I és que 
casa nostra, terra de pas i de sojorn, ha 
estat i és encara remeis de totes les escor-
rialles d’aquest món, segurament d’ençà que 
els primers micos, engegats del paradís per 
haver tastat la poma de l’anarquisme, ja es 
varen encauar en aquest racó que els devia 
semblar ajustadíssim al pam de l’homo sà- 
piens. Tard o d’hora, tothom s’hi ha arra-
pat, a aquestes terres convulsionades entre 
ponents i escorpins: semites esporuguits i 
aris de palpis delicadíssim, llatins enaiguats 
i gitanos deixats de la mà de déu. Ras i 
curt, tota la purrialla d’aquest món. O, en 
bravata d’en Fuster, moros, jueus i frares.

Bé, doncs, amb tants trasbalsos, amb tant 
d’enrenou demogràfic, amb tantes sotraga-
des i amb tantes adàptacions per força, 
àdhuc amb la pèrdua de la independència 
i amb carnestoltades de macabres dictadors 
que ens han costat més ulls que no en té 
el cap, la llengua s’ha mantingut, ferma i 
compacta, una i esponerosa, fidelíssima a 
les seves estructures essencials com cap al-
tra. Oli pietós per als de casa, oiós als 
adversaris. Verge, quina llengua! Tan con-
servadora per a una societat tan durament 
dinàmica.
La llengua catalana, per tant, ha tingut i té 
en la nostra comunitat una funció excep-
cional, essencialíssima: la d’identificar i co-
hesionar la nostra comunitat. Tothom ha 
pogut passar i despassar per aquestes nos-
tres feixes mediterrànies... fins a quedar-s’hi. 
Fora de la integració lingüística no s’ha de-
manat, com qui diu, res més a ningú, per 
això. Som el conjunt d’aportacions, collec- 

tivament assumides i elaborades, de tots 
quants de mica en mica ens hi hem anat 
ajocant, fent nostra, incondicionalment, això, 
rai, sí, la llengua que hi hem trobat. I em 
penso que també ara la llengua ha de per-
sistir com a signe d’identificació propi i es-
pecífic de casa nostra, car, si sucumbia, rai, 
poc en dubto gota, finís Catalanarum Terra- 
rum, finís Cataloniae!

CATALANA I SALVÍFICA

I és clar que sí, perquè, a diferència d’allò 
que han fet la majoria de pobles celtes su-
pervivents, posem per cas, sé del cert que 
la desaparició de la llengua d’aquest país 
nostre en marcaria la fi; fóra la consumació, 
tan cobejada per carpetovetònics i franci- 
mans, de la nostra desfeta. I la consagració 
de qualsevol bilingüisme (o trilingüisme), no 
ens hi enganyéssim pas, solament seria el 
principi de la fi. Vet-ho aquí, per què em 
sembla tan greu, tan suïcida, l’opció dels 
actuals picaplets de la Generalitat en aquest 
punt. M’esgarrifa de pensar que no hagin 
sabut trobar —i tantes com n’hi ha, bon 
jesuset santíssim!— una fórmula que, tot 
salvant la voluntat de supervivència, la 
fidelitat al conjunt de totes les terres cata-
lanes, esperant que l’hora maduri, respectés 
la lenta, amorosa, delicada i cohesiva marxa 
vers la integració de tots en aquest eix his-
tòricament indeleble de la llengua —repe-
tim-ho : obra mestra i obrador de la nostra 
especificitat. Si això no han sabut fer amb 
un reglament intern, ja cal que ens calcem. 
Personalment, crec, fins al fons de la ten- 
drella, que la nació catalana (catalunyers, 
andorrans, valencians, insulars i transpiri- 
nencs) té corda mentre servi, sòlida i estàl-

via, la llengua. Altrament, ja cal que vul-
guem cantar-nos les absoltes.
Si hem pogut refer-nos, desvetllar-nos tots 
(i l’embranzida fresca dels valencians no em 
deixarà mentir), és perquè la llengua ens ha 
guardat. L’esforç de salvar-ne els mots, tan-
tes vegades assumit, ens ha merescut la pre-
servació de la identitat nacional. Si encara 
ara aspirem, entre tots, a fer-ho tot, és grà-
cies a la unitat —ma que estuprada, po-
bra!— de la terra que revela, una i singu-
lar, aquesta llengua nostra. I si el problema 
de la llengua es planteja entre nosaltres amb 
tanta roentor, amb tanta empenta, és per-
què tots, tots i retots, sabem, i ressabem, bal- 
dament no ens ho hàgim formulat, que sen-
se la llengua perdríem l’ànima i la libido, 
reduïts a uns pobres desgraciats espanyols o 
francesos. No pas perquè la condició d’es- 
panyol o francès sigui més desgraciada que 
qualsevol altra, sinó perquè la nostra reduc-
ció seria simplement el sepulcre de tota la 
nostra existència, l’absurd que ens sotja 
temps ha per haver-nos la vida, la mort.
Vet-ho aquí, per què em sembla tan definitiu 
el problema de la llengua catalana, la seva 
comprensió. Pla bé que ho deia el nostre 
connacional, Sanchis Guarner, quan s’excla-
mava que, gràcies a déu, nosaltres poc som 
cap unitat de raça, ni pardalades de casta 
pitjor, sinó «una comunitat de cultura, de 
llengua». Som i serem gent catalana (de 
Salses al Baix Segura), tant si es vol com 
si no es vol, mentre serem catalanoparlants, 
mentre farem de tots quants habitem aquest 
espai mediterrani, penjat entre la desespera-
ció i les ganes de viure i sobreviure, els 
amants i senyors de «la superba llengua 
catalana que hem heretat», com diria en 
Coromines. — JEM CABANES.

Joan Enric Farreny i Sistac
Del bruc a l’extraplom
88 pp. 175 ptes.
Obra pòstuma d'un escalador lleidatà 
mort al Vinhamala, en plena joventut, 
l’any 1976, que constitueix no sols un 
record d'una figura desapareguda, sinó 
una aportació ben considerable a la 
bibliografia catalana sobre excursionisme 
i escalada.

DEL BRUC A 
L’EXTRÍPLOhN
Joan Enric Farreny

EL/MONTSENY 
COIAA PRETEXT
Carles Albesa

Carles Albesa
El Montseny com a pretext
106 pp. 175 ptes.
Les vicissituds del descobriment del 
Montseny pels excursionistes i del fet 
d'haver-se convertit en centre d'interès 
d'artistes i escriptors (amb una figura 
sobresortint: Guerau de Liost, el «senyor 
del Montseny»).

Volums anteriors:
A. Jolis i M. A. Simó de Jolis,.
El massís del Pedraforca
Maria Porter,
Arqueologia per
a excursionistes
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