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Comença a ser una inquietud 
generalitzada esbrinar què cal 
fer l’endemà del dia que no 

s’aconsegueixi un pacte fiscal amb les 
condicions que proposa el president 
Artur Mas. Perquè, de moment, són 
pocs els qui confien que finalment 
s’arribarà a un acord. Amb l’excusa de 
la crisi econòmica i en ple procés de 
recentralització per a salvar les autono-
mies que ells mateixos han enfonsat, el 
PP dirà que ara no toca que Catalunya 
surti de la LOFCA amb un règim especi-
al semblant al del País Basc. Per tant, 
la inquietud que he esmentat no és 

exagerada. Des d’ara hem d’estar pre-
parats per a saber com reaccionar. Per 
a preveure quin serà el pas següent. 
No serà fàcil, perquè aquest país ten-
deix a entusiasmar-se amb les accions 
èpiques, acomboiat pel sobiranisme 
més radical, que crida a sometent tan 
sovint que fins i tot avorreix. Després, 
un cop esbravats, com ha passat tan-
tes vegades (l’última va ser el 10J del 
2010), la gent torna a casa i es dedica 
a culpar el del costat de la frustració 
que el corprèn. En fi, que si ho avaluem 
en termes empresarials som un poble 
molt poc eficient.

Són el polítics que ens han portat 
fins aquí. Primer amb una reforma esta-
tutària esgotadora i gens fructífera. I 
ara ens han posat el caramel a la boca 

del pacte fiscal com a primera estació 
d’una transició nacional que hi ha qui no 
es creu de cap manera. Personalment, 
sóc dels qui creuen que en l’hipotètic 
cas que s’arribés a un bon pacte fiscal 
–que és la versió literària del concert 
econòmic–, la transició nacional no 
s’estroncaria. Al contrari, hauríem fet 
un gran pas. Importantíssim, no cal dir-
ho, però només seria una estació del 
recorregut final que ha de ser la inde-
pendència. Diguem-ho clar i alt, perquè 
tothom ho entengui. Potser serà una 
independència dependent, com la majo-
ria de les sobiranies estatals d’avui dia, 
condicionades pels mercats i per la 
UE. De segur, perquè en aquesta etapa 
històrica em sembla difícil d’aconseguir 
que Catalunya esdevingui un estat a 
l’estil dels que van emergir al segle 
XIX. I això mateix passarà amb Escòcia, 
no ens enganyem. No som Kosovo 
(ni ganes!) ni cap dels estat sorgits 
després de la caiguda del comunisme. 
Per això resulta tan difícil de trobar una 
manera adequada i eficaç d’actuar. Ens 
cal molta més imaginació que no la que 
es pot condensar en un eslògan. I és el 
que l’endemà existirà. 

L’endemà

La pensada de no parlar català 
per a protestar per les retalla-
des que va tenir algun dirigent 

sindical dels Mossos d’Esquadra ha 
aixecat una considerable polseguera 
dins aquest cos policíac i fora. Em 
sembla que no cal perdre ni un segon 
a destacar l’absurditat d’aquesta inici-
ativa. Per això m’estimo més abordar 
l’assumpte des d’un cantó que he tro-
bat a faltar en els comentaris que he 
llegit i sentit sobre la notícia. Si hi ha 
agents que consideren que la llengua 
del país pot ser utilitzada com a eina 
de pressió en un conflicte laboral, és 
que falla alguna cosa important en la 
formació dels membres de la policia 
de Catalunya. Tinc entès que a l’Esco-
la de Policia s’hi explica, a més de la 
Constitució i l’Estatut, la història de la 
nostra nació i els trets principals de 
la societat catalana, econòmics, soci-
als i culturals. Per tant, en teoria, la 

feina és feta i tots els integrants dels 
Mossos saben o haurien de saber que 
el nostre idioma ha estat perseguit, 
prohibit, censurat i menyspreat i que, 
actualment, continua essent el feble 
i per això cal protegir-lo de manera 
preferent. 

Atès que vivim una normalitat naci-
onal tan anormal, gairebé res no ens 
crida l’atenció. Aquest cas, però, és 
un esglaó més del surrealisme de la 
tribu. Per què es veu la llengua del país 
com a moneda de canvi en un estira-i-
arronsa amb els responsables polítics? 

Segurament perquè hi ha una estranya 
psicologia col·lectiva, entre determinats 
sectors socials, que fa veure el català 
com una nosa, una dificultat, un afegit 
incòmode, un fet accessori, una rèmora 
i un peatge ingrat que cal pagar per a 
treballar com a agent de l’ordre públic 
a casa. Siguem sincers: només aques-
ta distorsió de base pot explicar una 
sortida tan desgraciada. Estirem el fil 
d’aquesta raresa: el català, en el fons, 
només és un luxe que interessa els 
polítics que manen i, per tant, és un 
element sensible que farà cedir imme-
diatament els de dalt. El rerefons de la 
mesura és –em sap greu veure-ho tan 
clar– aquest pobre argument. 

Que alguns membres de la policia de 
Catalunya –no tots, sortosament– es 
neguin a parlar català no únicament 
és una deslleialtat i una manca de 
respecte als ciutadans i al cos, sinó 
també un fracàs institucional, i cal dir-
ho. Un fracàs important que, més enllà 
de l’anècdota penosa, assenyala de 
quina manera hem construït aquesta 
dita autonomia.  

Els Mossos i la llengua 

“Son els polítics, que 
ens han portat fins 
aquí. Primer amb una 
reforma estatutària 
esgotadora i ara amb el 
caramel del pacte fiscal”
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