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Un anacronisme

Fa uns dies, diverses entitats i al-
guns partits polítics i mitjans de 
comunicació convocaven una 
manifestació a Barcelona dient, 

entre altres coses, que era contra “les po-
lítiques lingüístiques de l’independen-
tisme”, sobretot en l’àmbit de l’escola. La 
frase, literal, tot i que acompanyada d’al-
tres eslògans, conté un error de cronolo-
gia, un anacronisme flagrant, que la con-
verteix en absolutament falsa. I no és un 
anacronisme menor, sinó, al meu parer, 
del tot significatiu, que qui coneix míni-
mament la realitat catalana detecta a la 
primera. Potser per això la manifestació 
no va ser un èxit, per dir-ho d’una mane-
ra suau.

Les polítiques lingüístiques, sobre-
tot pel que fa a l’escola, que són vigents a 
Catalunya i que podríem resumir d’una 
manera esquemàtica com l’opció per 
la immersió lingüística, no són políti-
ques independentistes. Es van dissenyar 
i aprovar molts anys abans del que hem 
anomenat el procés. Concretament, les 
van promoure en el seu moment els go-
verns del president Pujol —que mai no 
es van proclamar independentistes—, 
amb el suport de molt diversos partits 
catalans que tampoc s’hi han proclamat 
mai, i amb l’aval tècnic i pedagògic de 
personalitats molt variades, que tampoc 
no es poden qualificar de necessària-
ment independentistes. I aquestes polí-
tiques, dissenyades en el marc de l’au-
tonomia i dins de les competències que 
l’autonomia atorgava a la Generalitat, 
van ser mantingudes per governs suc-
cessius, entre ells els governs tripartits 
d’esquerres, amb presidents de la Gene-
ralitat que s’han manifestat molt legíti-
mament contraris a la independència. 
Certament, els governs ja explícitament 
independentistes han heretat i assumit 
aquestes polítiques, però no se les han 
inventat ara dins d’una onada de mesu-
res per a la independència. No són, per 
tant, les polítiques independentistes. 

L’anacronisme de la frase és signifi-
catiu, perquè remet a la intenció amb 
què aquestes polítiques van ser creades, 
i, per tant, també a la intenció dels qui 
les combaten. Quan fa trenta o quaran-
ta anys es van posar en pràctica aques-
tes polítiques el seu objectiu no era la 
independència de Catalunya. Això, lla-
vors, no estava ni en el catàleg. L’objec-
tiu era la supervivència i la normalitza-
ció del català. Per tant, hi podien estar 
a favor tots els qui estaven a favor de la 
supervivència i la normalització del ca-
talà, fossin o no fossin independentistes. 
Certament, la major part dels indepen-
dentistes —no necessàriament tots— es-
tan a favor de la normalització del català. 
Però també hi estan a favor, i hi van es-
tar a favor llavors, persones i sectors que 
no són independentistes, però que com-
parteixen aquest objectiu de salvar la 
llengua. Si algun qualificatiu polític se’ls 

pot donar, en aquest àmbit, no és el d’in-
dependentistes, sinó el de catalanistes. 
I amb el pas del temps, si alguna críti-
ca pràctica i tècnica es pot fer a aquestes 
polítiques des de la perspectiva de la de-
fensa de la llengua, des de la perspectiva, 
doncs, del catalanisme, és que no han 
tingut l’eficàcia esperada, potser perquè 
no s’han arribat a dur a terme mai en to-
ta la seva plenitud.

Llavors, si les polítiques lingüístiques 
a les quals ens referim no són indepen-
dentistes, sinó que són transversals a tot 
el catalanisme, independentista o no, 
contra què s’estan manifestant els que 
les combaten? Diuen, i els convé dir, que 
contra l’independentisme. Però si les 
mesures són transversals a tot el catala-
nisme, de fet s’estan manifestant contra 
tot aquest catalanisme. Si l’objectiu de 
les polítiques no era la independència, 
sinó la normalització i la supervivència 
del català, el que es vol combatre com a 
concepte és la normalització i la super-
vivència del català. La frase no era un er-
ror ingenu. Era més aviat una forma in-
teressada de camuflatge. Dir una cosa 
per altra. Absolutament contraproduent 
per als convocants, d’altra banda. Perquè 
si són ells els qui identifiquen defensa 
de la supervivència del català amb inde-
pendentisme, estan donant la raó als qui 
diuen des de l’altra banda que només la 
independència podrà garantir la super-
vivència del català, mentre Espanya 
mantingui aquesta concepció constituci-
onalment consagrada de supremacia del 
castellà, la idea de l’Espanya castellana. 
Sense voler, els qui feien aquesta convo-
catòria de Barcelona en termes de ma-
nifestació contra “les polítiques lingüís-
tiques de l’independentisme”, estaven 
donant la raó al títol d’aquell antic i re-
cordat manifest de la revista Els Marges: 
“Una nació sense estat, un poble sense 
llengua”.

Si dius que defensar 
la llengua catalana 

és fer independentisme, 
estàs dient també que 

només la independència 
pot salvar la llengua.
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