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Colonitzats; tanmateix
lORDI ARBONÉS (*)

1 En un assaig sobre la investÍgació:fós entre aquells dos sistemes ·de co-
que hom féu per determinar els efec- .municació personal sofrí un bloqueig
tes deIs mitjans de comunicació so-- "i queda afásic, malgrat ser un nen del
cial en árees marginades deis-centres ,tot nqrmal. Tampoc aquest no era un
urbans, realitzada a l'Equador com a- !cas único
etapa final d'una beca d'especialitza- És impossible tíeixar d'experimen-
ció del (entre Internacional d'Estu- -.tar una pregona emoció en Ilegir
dis Superiors de Periodisme i Comu-, aquests fets. Després de gairebé cinc
nicació Social per América L1atina - selges de colonització ("gesta" que
(CIESPAL-UNESCO), de Quito, la l'Estat espanyol es disposa cornrne-
llicenciada EIsa Cristina Bustos _. morar triomfalment quan sigui I'ho-
(" mioma, integración y soberanía", . ra, o sigui, l'any 1992), aquests po-
juliol, 1983, La Plata -Bs. As.-, bIes "naturals'txd'América Llatina
inédit) ens explica el cas d 'un xicot '(als quals caldria sumar-hi els de par-
"natural" (contraposat al blanc) del la aimará, guaraní, etc.), potser com
país, d'edat indefinida, que després a reacció intuitiva per assegurar la se-
de sis anys d'estudis primaris en cas- vaidentitat étnica, es protegeixen dar
tellá el minyó havia oblidat, o esbor- rera una capa.aílladora que els torna
rat, tots els ,seu s coneixenients per impermeables als missatges unidirec-
tal d'expressar-se de nou;únicament, cionals en lIengua forastera i es refu-
en la seva lIengua nadiua: el quétxua. gien en la seva parla autóctona, o bé,
Aquest, pero, no era pas, un clas clí- quan la seva capacitat de resistencia a
nic p aíllat, ans al contrari; 'l'enques- I'atac constant de la cultura domina-
ta dernostrá que en aquella comunitat ' dora és massa feble.cauen en l'afásia
de la ciutat d'Otavalo, a desgrat que '~il com a únic mecanisme inconscient de
totes les famílies comptaven amb un .' defensa. Fins i tot tenint en compte
o dos aparells de nidio, cap deIs seus que aquestes reaccions poden no ser
integrants no pegué contestar mai que premeditades ni conscients, no po-
escollava a través d'aquells moderns dem substreure'ns a la idea de
.artefactes de marques internacionals. considerar-los imbuíts d'una gran'
Entre més de cent entrevistats no n'hi dignitat en assumir aquesta actitud
hagué cap que sabés expressar davant I'atac colonitzador i domina-
quina mena de noticies haviasentit .! dor que sofreixen en el terreny cultu-
en un moment determinat o quin par- ral. .
ti~ de fut.bol havien retraqsmés aquell Quina diferencia amb les actituds
dia (tot 1 que elIs asseguraven haver- de molts dels nostres connacionals da
lo escoltat). Un nen indígena, de par- vant la subtil tasca colonitzadora i as-
la qtrétxua, que assistí a I'escola similadora que realitza el centralisme
d'ensenyanca en castellá, un cop aca- unitarista de l'Estat Espanyol envers
bat el cicle d 'estudis prirnaris torna a els Paises Catalans.
la seva comunitat en la qual només '" Corn hem vist d'altres vegades, hi
s'hi parlava el quétxua i, atuit i con- !la fetsan_ecdótics que resulten d'alló

més il.lustratius, i, per tant, val la
pena que ens referim a un d'aquests
fets forca recents. . •
Arran de I'article de Ramon Felipó

sobre els Casals catalans d'arreu del
món, aparegut en La Vanguardia de.
1'11 de setembre passat, una em-
presa de Barcelona, que es dedica a la
construcció de xalets a la Costa Bra-
va, tingué la pensada d'oferir els seus
servies als catalans de la diáspora per
mitjá d'una circular i d'un prospecte
il.lustrat, tot redactat en la Ilengua de
l'Imperi. En ·acusar-Ios rebut
d'aquesta correspondencia nosaltres
ens dolguérem que se'ns haguessin
adrecat en una llengua estrangera i
que, per tal com of'erien ulterior in-
formació, els rnanifestávern que ens
plauria de rebre-la quan l'escrivissin
en catalá, La firma en qüestió ens en-
viá la replica que transcrivim literal-
ment:

"Distinguido señor: He recibido su
desatenta carta el¡ la que me mani-
fiesta que no me dirija a ustes en idio-
ma extranjero. Parece ser que le falta
a usted mucha información y concre-
tamente de la Constitución Española
y del Estatuto en los que queda muy
claro y patente que el idioma oficial
es el castellano (español) y el catalán
(Cataluña) (sic). Así pues no me diri-
jo a usted en ningún idioma extranje-
ro sin6 en español. Viendo y consta-
tando actitudes como la de usted no
me extraña la poca simpatía que pi
resto de España vierte hacia nuestra
e taluña. Personas como usted es
ucho mejor que continuen aisladas
n países extranjeros. Saludos y hasta
nunca más ver".

El signant de la lletra, malgrat que
deu ienir molta rnés informació que
nosaltres, amb el seu raonament no
aconseguiex pas de desmentir la nos-
tra asseveració. Nosaltres no déierri
pas que el castellá no fos idioma ofi- .
cia!' Déiern que era una llengua es-
trangera.Si tenim en compte que es-
tranger vol dir que pertany a un altre
país o nació, partint de les premisses
que Catalunya és una nació, i que el
catalá és I'única lIengua natural de la
nació catalana, haurem de concloure
que qualsevulla lIengua altra que la
catalana és una lIengua estrangera
per als catalans. De la mateixa mane-
ra, el caralá és una llengua estrangera
per als castellans, bascos, francesos,
etc.
És curiós observar fins a quin punt

han estat efectives la rentada de cer-
velI deIs anys del franquisme i la dia-
léctica emptada posteriorrnent pel
centralisme, que no solament molts
de catalans an perdut la consciencia
nacional sinó que fins i tot els senyors
Esteve han perdut la proverbial visió
. comercia!. Tots sabem corn els psicó-
legs socials que es dediquen als esiu-
dis de mercar aconsellen les firmes
mullinacionals que contracien els

~ seu s serveis d'adrecar-se al públic de
cada país en la lIengua deis nadius
(nornés cal observar els cartells que

una famosa elaboradora multinacio-
nal de gasoses enganxa als murs de
cas,a nostra).
En perdre la consciencia nacional

el colonitzat se sotmet a la voluntat
del colonitzador en una relació sem-
blant a la d'amo-esclau. Com més
mesell és I'esclau, més tira es torna
l'amo. Potser fóra hora que els cata-
lans consumidors de productes de to-
ta mena imitéssim aquells quétxues de
que parlávern més amunt i ens tornes-
sim sords i impermeables a tojs els
missatges de publicitat comercial que
no ens sigui n adrecats en la nostra
propia !lengua. Aquesta fóra també
una forma d'alliberar-nos de la sub-
missió tot recobrant la dignitat que
comporta el fer-se respectar i fer res-
pectar el dret més elemental de I'ésser
huma: el d'expressar-se en la !lengua
del seu poble i ser ensenyat en aques-
ta mateixa !lengua. Potser aleshores,
els senyors Esteve, ni que fos per inte-
res crematísitc, aprendrien a distingir
quina és la !lengua estrangera i quina
.és la !lengua nacional i natural deis
catalans, i també e!ls deixarien de ser
rnesells i evitarien d'estar al servei
deis colonitzadors. 1, sobretot, potser
aleshores no renegarien de la seva
Ilengua.
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