TRIBUNA
SENSE MIRACLE O AMB MIRACLE
Alfred Badia (Barcelona)
Apagada la foguerada dels Jocs Olimpics i Paralimpics, s'ha aixecat
en els rnitjans de cornunicació un debat sobre la influencia que han
exercit en el sentit d'accentuar I'espanyolització o la catalanització de la
gent. Els qui creuen que la gran parafernilia de la inauguració. les competicions esportives i la cloenda han servit per a reblar la dependhncia
en que Barcelona i per extensiú Catalunya es troben ficticarnent respecte a I'espanyolització progressiva, posen com a exemple cabdal el pariit
de futbol entre l'equip d'Espanya i el de Polonia al Carnp Nou. en que els
crits &Espanya. Espanya es repetien mentre onejaven centenars de banderetes espanyoles en rnans del nombrds públic enfervorit. Els qui pensen que ha predorninat un esclat d'entusiasme catalanista, esmenten sobretot la rnarató, durant la qual i en tot el recorregut des de Matar6 íins
a Barcelona, nornks es veien onejar banderes catalanes. De fet. perb, si
hern d'ésser lidels a la realitat vista sense apriorismes, la conclusió que
hern de treure d'aquests aspectes aparenrnent contradictoris, 6s perlectarnent ambigua. La gent que cridava Espanya. E.~panyaal Camp Nou se
sentia rnés a la vora de l'equip vermell. on jugaven dos jugadors catalans, que no pas de I'altre, que apareixia corn a perfectament estranger.
Les banderetes havien estat regalades a l'entrada, i sense una consciencia catalanista rnilitant era molt facil i cbrnode d'agitar-les. La lascinació
del futbol competitiu irnpel.lia a animar l'equip rnés prbxim al sentiment de la gent, sense que aquest engrescament. perb, impliqui cap fervor espanyolista definit. 1 pel que fa a la cursa rnaratoniana, el ressort
que rnogué a exhibir exclusivarnent banderes catalanes radica en l'espontaneitat dels catalans, que enarborern la nostra bandera arnb una naturalitat gairebé rutinaria (corn enarborem banderes blaugrana quan el
Barca guanya un carnpionat), sense que aquesta exhibició signiliqui, de
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fet, cap manifestació nacionalment catalanista. La gent actua moguda
per impulsos elementals, i la nostra, com digué I'Unamuno, 6s tocada
per l'estktica. és a dir, per l'amor a la massiva exhibició colorlstica de les
ensenyes, el contagi extem i p a r e n ~ ó sd e laentusiasme,tot el que sigui
flameig d e signes sensibles, a mans de multituds engrescades.
No pensem doncs, que els Jocs Ollmpics i Parallmpics, amb les "concessions" oficials destinades a acontentar tothom, modifiquin gran cosa
la situació de la catalanitat real, ambigua en les maFses, activa només en
les minories. La cosa és especialrnent rnanilesta pel que fa a I'ús de la
Ilengua. Vam tenir un canal 33 que informava en catala, pero no costava
gens agafar TV2, on les mateixes escenes eren comentades en castellh. A
l'interior de I'estadi i dels diversos espais de competició, el catala i el
castellh es barrejaven hen naturalment, tal com passa en l'ús públic
d'aquestes llengües en tota altra situaci6. Una mobilització dels catalans
d'origen en el sentit de no abandonar mai I'ús d e la llengua propia, ni
abans dels Jocs, ni en el tnnsciirs d'aquests, ni despres de la cloenda,
continua sense produir-se. Potser la massa de castellanoparlants residents a Catalunya sembla que s'inclina una mica més a acceptar el cata1h dels qiii el parlen, I'escriuen i el retolen, pero no es veu que aquesta
bona passivitat vagi esdevenint cap impuls a usar, ells, la llengua catalana. La pressió de la majoria dels mitjans de comunicació, I'exemple de
poder que representa l'ús del castella en tots els brgans de I'Estat imperants a Catalunya. la política del govem central, oposada a tot el que s i g
nifiqui recuperació autentica del catali, els magres resultats de les mesures normalitzadores ernpreses per la Direcció General de Polftica
Lingüfstica, el manteniment del delicit de I'ensenyament del catala a les
escoles, tot plegat no permet altra cosa. Lluitem a la baixa, tot i els esfor~od
s e les minories miliiants, i no disposem d'una acció del Govern
Catali prou combativa p e r a frenar la tendbncia.
En aquesta situació: que li escau de fer al moviment Llengua Nacional? No pas junyir-se a la tendencia concessiva dels qui, com els "light",
entenen que la llengua catalana no té més remei que anar-se caslellanitzant progresivament. sin6 mantenir-se en la defensa de la seva genuinitat (acceptant, aixb sí, les poc nombroses modificacions que els quaranta anys de h-anquisme imposen i sempre, nonlis segons el criteri dels
entesos -1legiu 1'Institut d'Estudis Catalans obrant fntegrament-).
Arnb la genuinitat mantinguda. els catalans d'origen no conscienciats
descobririen -ja van descobrint ara- les adulteracions de la llengua
del carrer i dels "light". 1 pel que fa als castellanoparlants, si els fan saber que aquesta és la llengua veritable i no la que la subjecció al Iranquisme ana imposant a Catalunya. qualsevol pas que facin cap a I'ús actiu de la nostra Ilengua, ja no s e d la contribuci6 a la deturpació del
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catala que preconitzen els "light".Som al bo de la lluita i LLENGUA NACIONAL il.lumina els desesperan~ats,consciencia els tebis o els abandonistes, va desvetllant allb que sembla adormit, I'amor a una llengua
mil.len&ria,rica, expresiva, musical i de mil matisos, una llengua que
sense miracle o amb miracle no deixarem morir.

