
la llengua de tote
una parla inconsútil i esgarrinxada

per Jem Cabanes

La llengua catalana és el senyal d’identitat 
de tots quants habitem aquestes feixes ran 
del Mediterrani. Que serem catalanopar-
lants o no serem. Oidà! Estàlvia, la llengua 
ens ha servat la consciència de poble. Com-
partida per tots, ens permet de refer la 
comuna unitat. Som uns perquè la llengua 
és una. Idò!
La llengua és una, unívoca. De la Llitera 
a Menorca i del Segura al Capcir. Un sol 
català, ajocat vora mar, per planes i mun-
tanyes, al peu de rius i de vinyes roents. 
Trempada com una olivera mil·lenària. Tre- 
ballant-se a viure i sobreviure de cap a cap 
del país, de generació en generació. Con-
trasenya de derrotats, resisteix com una 
argelaguera florida, tenaç, insubornable, 
conspirant per la victòria final, indispensa-
ble. Que és la llengua de tots, de tots quants 
la parlem, que aspirem a fer-la nostra, a 
posseir-la, enamorats seny a perdre, com 
més va, més.

EL CORC QUE NO PARA

Per això l’imperialisme opressor intenta es-
guerrar-la. Dissoldre’n la unitat inconsútil. 
I de moment ha reeixit a infligir-li genero-
ses esgarrinxades que, és clar, han senyat 
la crosta espiritual de la nostra gent: pèrdua 
de consciència, alienació nacional. En el 
nostre cas, per això, aquesta alienació no 
serà definitiva, irreversible, fins que corqui 
el pinyol delitós de la llengua. Un desig 
no complit, però desficiosament acaronat. 
Ara com ara, reduït a quatre esgarrinxades 
que han fet cargolar el cuc mental dels 
nostres homes, de les nostres dones. Una 
d’elles gratà i tot l’àmbit de llengua del 
Congrés de Cultura Catalana.
Com tothom ja sap a hores d’ara, aquest 
àmbit acabà amb un doble cos de conclu-
sions. L’un d’ells assumia, inconscientment, 
l’impacte alienador del core colonial. Pre-
sumint de democràcia, d’obertura, de res-
pecte al poble, es traduïa en llenguatge 
enganyós, en parlera saberuda i pseudo- 
científica, en escurçonada de les metròpolis 
ofegadores. El colonialisme, l’imperialisme, 
convertit, per obra i gràcia de l’alienació, 
en signe de progrés, de tolerància, de fide-
litat! Au, vinga aquí! Per molts estàndards, 
substàndards i parastàndards que es lloguin, 
la veritat és que la terminologia només 
enganya qui hi creu. Que per més que es 
disfressi d’ultraparastàndards, el nacional- 
lingüisme mai no serà fidelitat, ni llibertat, 
sinó política tse-tse, anestèsica, tirànica. 
Quislingüisme.

DIALECTOLOGIA
O POLÍTICA BLEDA?
Dels padrins d’aqueixes conclusions tot 
quant podem dir és que, víctimes d’una 
bona fe enlluernada (l’infern n’és ple, deien 
a casa), han demostrat no haver entès quasi 
re del patrimoni immens que els ha tocat, 
també, en herència. No cal esser gota llest 
per veure que aqueixes conclusions (conclu-
sions B) feien servir esquemes de «valencià» 
(i «mallorquí», si bé no tan declaradament) 
contraposat a «català». I això és política. 
Política dolenta, malalta, marejada. Mes, 
de cap manera, dialectologia, val a dir, ten-
dra contemplació dels matisos complemen-
taris d’una llengua. I no costa gens ni mica 
de veure-ho.
Tots sabem que el català presenta una irre-
ductible duplicitat fonètica. Fonètica! I és 
aquest fenomen que ens fa parlar de l’única 
diversitat dialectal important de la llengua 
catalana. Una mena de llengua vaira. Fonè-
ticament vaira: la del català oriental, del 
català occidental. Doncs bé, resulta que 
aquesta duplicitat migparteix, si fa no fa, 
el Principat. Això vol dir que contraposar 
un «insular», un «valencià» a un «català» 
(més ben dit, «catalunyer») és fer el gama- 
rús. Perquè no existeix cap «catalunyer» 
així contradistingible. Bo! Poc hem acabat, 
per això. I és que, amics parastandardaires, 
el «valencià» i diguem-ne el «lleidatà» són, 
en virtut d’aquella obligada classificació en-
tre català oriental-occidental, considerable-
ment més pròxims que no pas el «lleidatà» 
i el «barceloní» o «central». I com si això 
no fos prou, també el «central» (demagògi- 
cament reduït a «barceloní») és més acostat 
al diguem-ne «insular» que no pas al «llei-
datà». Si tot plegat és com és, i pareix que 
ho és, per què el «lleidatà» és «catalunyer»? 
Per què el «lleidatà» no és «valencià»? Per 
què el «valencià» no és «lleidatà»? (¿Potser 
perquè si diem que el «valencià» és «llei-
datà», com que ningú no ha tingut encara 
la imaginació —ja és tenir-ne poca, a fe!— 
de contestar que el «lleidatà» sigui «cata-
lunyer» o «català»...?) ¿Per què —deixeu- 
me ampliar exemples— a Vinaròs parlen 
«valencià» i a Sant Carles de la Ràpita, 
que parlen idènticament, enraonen «cata-
lunyer» (o «tortosí», entre amics de tabola)? 
Si, doncs, mallorquí —i més encara el me-
norquí— i «central» s’assemblen més que 
no pas «central» i «lleidatà», per què hom 
fica al mateix sac «central» i «lleidatà», i en 
canvi en destria gelosament «insular» i «cen-
tral»? Per rigor lingüístic? Per pregoníssima 
comprensió dialectològica? Per científica 
dialèctica democràtica de parastàndards?

Per desvergonyida política de despatx car- 
petovetònic o de «bureu» francimandejaire? 
Apa, minyons, que no s’hi val a confondre 
la rata-pinyada de la política colonitzadora 
amb l’oreneta trempada i guerrillera de la 
llengua de tots!

UNA UNITAT COM UN PA DE LLUNA 
Si, doncs, la distinció «central»-«lleidatà» 
no basta a crear ruptures, i, en canvi, la 
intimitat «valencià»-«lleidatà» no basta a 
descobrir afinitats radicals és que, efectiva-
ment, la colonització eixorba, aliena, i trans-
forma la pietosa contemplació de les coses 
com són en potineria de quimeres letals. 
Per això no s’arriba a capir ben re de re 
d’aquest ocell de sang que és la llengua que 
enraonem i que ens fa, humil i exaltant, el 
niu a les entranyes. Per això la meditació 
de la llengua es podreix en nacionallingüis- 
me. Per això el pelegrinatge per les fonts 
de la llengua s’embordeix en salpàs esperi-
tat de la confraria klu-klux-klànica de sant 
Felip Cinquè, que a l’infern sigui. I que els 
ho pagui, verge santa, que els ho pagui!
Cal ben bé haver-se mirat la terra pel fo-
radí mesquinot de les idees esburbades per 
xerrar de parles irreductibles en el català. 
Els qui amb els ulls tenyits de vinyes i oli-
veres hem pelegrinat amb libido incontin- 
guda —i amb l’ai al cor!— pels herbeis 
i pedregars d’aquests nostres bancals sabem 
que la llengua manifesta una unitat tan in-
consútil, tan compacta, tan xalesta, que s’ha 
de saber molt de llatí per no veure-la. De 
Sallagosa a Cadaqués, de Sort a Reus, a 
Mallorca, Menorca, Eivissa, de Sabadell 
a Alcoi, d’Eix a Cervera i de Berga a Vall 
de Roures. Una mateixa llengua, adés amb 
modulació occidental, adés oriental, fent 
pertot la rateta d’un mateix joc lingüístic, 
amb idèntics serrells gramaticals (en el 
lèxic, la fraseologia, la paremiologia): mots 
i frases compartits a Mallorca i en terres 
de ponent, per les valls del Conflent i la 
marina més meridional. Ai, santa fe dels 
poliparastàndards, ja en cal, de talosseria, 
ja, per encendre’t la llàntia!
Les coses són com són, què tants daixon- 
ses! Pel molt rares que siguin les paraules, 
mai no canviaran els fets tendres i manyacs 
—encara que puguin esgarriar-ne més de 
quatre. I la veritat, val a dir-ho, és que la 
unitat del català, la seva univocitat, és un 
fet senzill com un raig de sol i manyac com 
una lluna d’hivern. Plena i eròtica.
I és que la unitat del català no és cap mena 
de compromís, de pacte, exterior a la llen-
gua mateixa, adoptat per les parts interes-
sades. Ca barret! Si fos així, mai no s’hau-
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el problema de les dissidències

Sempre se n’ha parlat, és ciar. En totes les 
societats històricament conegudes, el «dissi-
dent» ha estat molt mal vist i, per regla 
general, perseguit. I quan semblava que no 
ho era, o que no havia de ser-ho, també hi 
funcionaven els mecanismes de postergació, 
potser més dissimulats, però tan implacables 
com en qualsevol altre moment. Entre nos-
altres, gràcies a Eugeni d’Ors, hi hagué uns 
anys que la frase de sant Pau «.opportet hae- 
reses esse» apareixia dia sí dia no citada 
a la premsa: ¿qui n’estava segur, tanmateix, 
que «calia que hi hagués heretges», ni tan 
sols en els rams innocents de l’estètica o la 
literatura? Certament, era, aquella, una èpo-
ca dita «liberal». Per definició, el vell «libe-
ralisme» implicava la tolerància, i encara 
avui se n’omplen la boca, fins i tot els qui 
no són liberals de programa. En la situació 
present, ¿qui no s’autoafirma «pluralista»? 
Llevat de les dues extremes —dreta i es-
querra—, tothom. En un ja mig oblidat pam-
flet de Simone de Beauvoir, aquesta dama 
sostenia que la defensa del «pluralisme» 
polític i ideològic era un tret característic 
del pensament burgès, dretà. Coses de la 
vida!

En la pràctica, però, només els autèntics 
dissidents defensen seriosament la dissidèn-
cia: el dret a la dissidència. I encara no 
tots... Els altres, d’entrada, ja ho sabem, es 
limiten a tolerar, i únicament fins a un cert 
punt, passat el qual esdevenen dràstics i ra-
biosos. Quan els liberals han manat, mai no 
han vacil·lat a utilitzar els recursos més insi-
diosos de repressió contra els qui se’ls opo-
saven d’una manera radical. L’excusa era 
«preservar la llibertat». Admissible? Les víc-
times solien replicar que la llibertat que els 
liberals volien —o volen— preservar és la 
d’ells, la pròpia, la del «sistema». Perquè, 
al capdavall, el liberalisme també és una 
«ortodòxia». Els atacs, si venien de l’esquerra 
proletària, o simplement àcrata, ja eren «in-
tolerables». La burgesia liberal ha estat més 
condescendent, en canvi, amb els ultres de 
dreta. Els ha castigats de tant en tant, sí, 
mentre no passava res: davant una perspec-
tiva d’angúnia, no solament els ha tolerats 
sinó que els subvenciona i els protegeix. No 

és cap secret per a ningú, això. La famosa 
«llibertat» restava entre parèntesis, el temps 
necessari. Després hi tornaven: l’economia 
de mercat, en efecte, exigeix algunes «lliber-
tats»...

He escrit abans que no tots els «dissidents» 
defensen de veres la dissidència: el dret a 
la dissidència, insisteixo. Hi ha hagut i hi 
ha dissidents que, en ocupar el poder, s’a-
pressen a convertir-se en inquisidors. Savo- 
narola o Calví, «dissidents», no eren gens 
partidaris de la tolerància. Ni tan sols no 
haurien acceptat paulinament l’avantatge 
dialèctic de ¡’heretge per confirmar-se en 
l’ortodòxia. Se sentien bastant ortodoxos 
per carisma, sens dubte. Quan es tracta del 
tema, no puc evitar el record d’un argument 
de Veuillot, un catòlic integrista francès del 
segle passat, quan s’enfrontava amb els li-
berals laïcitzadors contemporanis: «Vosal-
tres m’heu de tolerar, perquè professeu el 
principi de la tolerància; si un dia arribo 
a manar, jo no us toleraré, perquè jo me’n 
foto de la tolerància.» L’esquema era vàlid 
per als stalinians: per als «antipluralistes» 
de l’altra banda. Es tracta de falsos dissi-
dents. El concepte de «dissidència», tal com 
ara mateix es perfila, va prou més enllà de 
l’àmbit de les «ortodòxies» teòriques o ins-
titucionals, i inclou la fauna sencera dels 
anomenats «marginals». La qual, i no és 
exageració, sobrepassa en xifres absolutes 
i estadísticament clares la noció de «mi-
noria».
La consigna «Marginals de tota mena, uniu- 
vos!», avui, podria donar molt de si. Natu-
ralment, això seria una esperança inútil. 
Els «sistemes» vigents disposen de mitjans 
i d’estratègies ben eficaços per a paralitzar, 
coaccionar o subornar —o sigui: integrar-
se—■ moltes d’aquestes «dissidències». I els 
«sistemes» no estan exclusivament repre-
sentats per l’aparell de poder establert. Hi 
ha més coses en l’endemig: mediacions in-
cisives, deglutadores, tentaculars. I sempre 
s’és el dissident d’algú. Vull dir: difícilment 
ningú podrà escapar d’una o altra discrimi-
nació. L’abundància creixent de petits mo-
viments convulsius, de dones, de gais, de 
presos comuns, de vells, de pseudo-boigs, 

de joves deliberadament hostils, la pullula- 
ció de grupuscles polítics i revolucionaris, 
les penoses fraccions literàries i artístiques 
d’una eterna avantguarda frustrada, l’anar- 
co càlid i inversemblant, tot això i mes 
encara, és dissidència. Un individu que 
pensi amb el cap, un racionalista vulgar 
i corrent, i sense més complicacions, ¿no 
formarà part del bloc dels dissidents? Hau-
ria de ser el primer a militar-hi. De fet, 
no deixa de ser un marginal: un marginat. 
El «sistema» —no importa ara si és el de 
l’Est o el de l’Oest— no és precisament 
«racionalista»: és, i només, una manipula-
ció irracional d’instruments racionalistes.

Ara penso en un passatge de L’Espoir de 
Malraux. Fa molts anys que vaig llegir 
aquesta novel·la, i potser la meva al·lusió 
no serà gaire literal. No importa. El cas 
era que un anarquista es lamentava de com 
els seus correligionaris eren vistos per la 
literatura marxista, aleshores. «Hi fem el 
mateix paper, caricaturesc i incriminat, que 
un comunista fa en un llibre escrit per un 
burgès.» La successió de dissidències, per 
al personatge de Malraux, era: el comu-
nista respecte al burgès, i l’anarquista res-
pecte al comunista. I no s’acaba aquí la 
tira de possibilitats correlatives. Una zona 
considerable de l’anarquisme clàssic —car- 
petovetònic, en part, i catalanesc malgré luí, 
en l’altra— era d’un puritanisme trist i con-
fús. Jo he llegit un centenar de novel·letes 
curtes redactades per la família Urales- 
Montseny, del temps de «La Revista Blan-
ca», i no gosaria ni comparar-les amb les 
novel·les «rosa» del senyor Pérez i Pérez. 
Eren molt més ñoñas: això s’ha de dir en 
castellà. ¿I allò semblava una «dissidèn-
cia»?... Han passat els anys. «Volem porros 
a duro», diu una pintada prop de Sant Vi-
cenç de Montalt. «Volem...» Ui! Dissidir 
és voler, i voler sense traves. Diuen que el 
«dissident», etimològicament, és «el qui seu 
a part». La utopia seria que cadascú seiés 
allà on li vingués de gust. Però «ells» no 
ho volen. I no ho volen perquè sigui utò-
pic, sinó per fer la punyeta al veí. Paraula!

JOAN FUSTER

ria atès, i els ocupants del nord i de ponent 
s’haurien pogut estalviar l’esforç, fins ara 
estèril, si bé no inútil, de descompondre-la, 
de dissoldre-la. No, la unitat del català poc 
es una mena de contracte lingüístic esta-
blert entre els membres de la nostra comu-

nitat. No és una componenda entre cata- 
lunyers, valencians, insulars i rossellonesos. 
Perquè aquesta componenda, aquest com-
promís, aquest pacte, aquest contracte en-
cara estan per fer, puix que les parts inte-
ressades no ho són, d’interessades, ni n’hi 

tenen, d’interès. Ara com ara. Però la llen-
gua, ía llengua justament, és la que burxa. 
Car la unitat ve, ara i aquí, de la llengua. 
Que els homes que l’enraonem ja hem estat 
tocats, ferits. Oidà! I en canvi, la llengua, 
inconsútil, només ha estat esgarrinxada.
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