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Reverberacions franquistes

La continuïtat històrica
entre el franquisme i
l’anomenada “transició
sense ruptura” va donar
un pes molt gran a la re-

alitat heretada, reconeguda com a
punt de partida per a l’etapa demo-
cràtica. Això tenia una virtut: no es
produïa un gran trasbals en la vida
de les persones; els canvis lliscari-
en suaus. Però tenia contrapartides
importants: no només el passat
quedava validat com a punt de par-
tida, sinó que les transformacions
serien molt lentes.

L’esforç per fer respiració assis-
tida a la llengua i la cultura catala-
nes, víctimes principals de la polí-
tica franquista, va assumir, doncs,
l’escrúpol de formes respecte al pa-
norama cultural i lingüístic real-
ment existent. En això, hi tenia un
paper determinant la coincidència
entre la llengua pública imposada
per la dictadura i la llengua originà-
ria del gruix dels catalans i catala-
nes d’implantació recent al país. Ai-
xò legitimava una opció prudent,
pacient i flexible. D’invitació i
no d’imposició. De seducció i
no de pressió.

No hi va haver capgira-
ment cultural. Simple-
ment la llengua i la
cultura catalanes
van començar a
treure el cap i,
amb la Generali-
tat, van encetar-
se dinàmiques
de discrimina-
ció positiva i
d’orientació
catalanitzado-
ra. Però les in-
dústries culturals
catalanes, el mer-
cat, i els mitjans de
comunicació van conti-
nuar atorgant a la llengua
i la cultura catalanes un
paper subordinat. Tot-
hom té al cap el feixuc
procés d’homologació
de la premsa en català, o
de la ràdio i la televisió. O
els anys que ha trigat la llei
del cinema, tot just en vies
d’aplicació. Aquella va ser l’op-
ció adoptada. I probablement era la
immediatament viable i la que po-
dia facilitar, a mitjà i llarg termini,
la reorganització social i nacional
del país. Tornar a fer efectiva la idea
d’un sol poble.

En un context d’extraordinària
diversitat, disposem d’una de les
cultures nacionals electives més
rellevants del món. Tenint perma-
nentment disponible el fons de la
llengua i la cultura espanyoles,
amb el suport permanent de l’Es-
tat i de les indústries, aclaparado-
rament dominant als mitjans i al
nostre propi mercat, un nombre
creixent de persones trien com a
factor primordial d’identificació la
llengua i la cultura catalanes. Po-
dent optar per la universal, la do-
minant, la reputada..., opten per
l’altra, la menor, la fràgil, la negada
des de l’Estat.

Totes les persones escolaritza-
des a Catalunya poden, amb plena

competència, expressar-se i usar
com a llengua de cultura el castellà
o espanyol. No passa el mateix, en-
cara, amb el català. Però l’horitzó
de futur hauria de permetre, ideal-
ment, que tothom pogués triar sen-
se dificultats, lliurement, entre una
llengua i l’altra. A banda de la con-
veniència de saber-ne d’altres i de
la capacitat que tinguem de mante-
nir i dinamitzar les que també són
patrimoni de la cultura catalana,

perquè són les llengües (i cultures)
originàries de nous conciutadans.

Catalunya és un sistema nacio-
nal de cultura i comunicació que,
alhora i en la pràctica, opera tam-
bé com a part d’un sistema d’abast
espanyol i hispànic. Som un espai
cultural i de comunicació excepci-
onalment obert. La flexibilitat en
els usos lingüístics és la marca dis-
tintiva dels nostres mitjans de co-
municació i el nostre sistema edu-
catiu. Ment oberta, multilingüis-
me, defensa de la diversitat, respec-
te per la diferència... com a trets
característics, distintius. En con-
traposició a un Estat que obstacu-
litza la vertebració de l’espai audio-
visual català bloquejant l’espectre
radioelèctric, que impedeix que la
llengua catalana sigui present als
altres territoris de l’Estat, que obs-
taculitza sovint la seva homologa-
ció i reconeixement internacional,
que estimula i dicta sentències ori-
entades a la perpetuació legal de les

condicions de desigualtat lin-
güística d’èpoques anteriors.

La sentència del TSJC,
com altres de memòria re-

cent, és una sentència
política. No procura

garantir la millora
del nostre coneixe-

ment del castellà
perquè no li cal.
No és a favor del
castellà. És en

contra del català.
És en contra del

reconeixement de
la llengua catalana

com una llengua
equivalent a qualse-

vol altra. En contra
de la idea de l’exis-

tència nacional dife-
renciada de Catalu-

nya. És una sentència
que vol segellar la sub-

ordinació política de la
llengua pel fet que no
és –aquí– la llengua
d’un estat sobirà.

¿Que hi ha un mo-
del educatiu que ha
suscitat –en relació
a la immersió lin-
güística com a ga-
rantia de la igual-
tat– un amplíssim
consens i que ha
estat reconegut
com a exemplar
en molts aspec-
tes? Doncs, gar-
rotada! A veure

si, a les portes del
començament del

curs, podem inventar
un conflicte i crear alguns

dubtes entre els sectors més des-
informats. A major glòria d’aquell
passat que amenaça de tornar amb
energia renovada.

No podem, ara, transigir amb un
nou colonialisme. Ni que exhibei-
xi cobertura jurídica o judicial, és
colonialisme. Davant la subtil o
barroera violència de l’Estat i els
seus aparells, la desobediència cívi-
ca i institucional esdevé no només
una legítima virtut sinó una exigèn-
cia ètica.
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Davant la violència de
l’Estat i els seus aparells,

la desobediència civil i
institucional esdevé no

només una legitima virtut
sinó una exigència ètica
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