
D'imposicions i d'amnesies 

Q u;in una persona es 
dcsplaqii voluntiri;i- 

n ic i i i  o involuniWria a una 
cunilinitat que no Cs la scvn. 
tC. al mcu  entendre. dos ris- 
cos fonarncniiils: que la co- 
munitat que el rcp prvce- 
dcixi r i  rehutjar la seva 
presi-nci:i o les seves fornies 
ciiltlirals. o h6 quc procedei- 
xi n integrar-lo fent quc 
adopti certcs c;iriicierístiques 
cultiirals prilpies de la cumu- 
nital rcccplora. 

' l imht :  cs producix de 
forma sistcrn~ilica el let que 
iinii part de la gcnt que mal-. 
xil ii unii aitra societat rnant6 
parcialmeni. i d'una iiianera 
triiiisforinadn. prirl del seu 
hiigatge cultural i. s i  iiqlicsi 
g r~ i i x  dc pohlaciii 6s suíicieni- 
nieiit ampli. ;ilyuncs de les se- 
ves i«rmcs culturiils iic;iharan 
imprcyn;ini Iii totnlitat dc la 
societai quc cls hii acollit. 

E n  tina socictiii iniegr;ido- 
rn  i ohertri. políticaiiient es- 
tructurada i ;imh iinii sohira- 
nia reconeg~idn. el fct que la 
cornunitiit d'origen deiiiani als 
nous componcnis d'aquella 
societat que cone!!uin l a  Ilcn- 
pu;r del icrritciri Cs una petició 
d'cutrenia scnLillcsa i d'una Iogica :i la 
c~ual ningú i io  pot posar ohjeccioni. Perii. quan aixii 
passii en unii societat politicanient dcscsiruciiirada i 
seiise i i i ia soliirania reconegiida. la qüestió es tnrn;i 
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complexa i normalment poc favorable per a la 
col.lectivitat que viu sota cstructures polítiques tam- 
be poc favorables a la seva pervivencia. 

El cas catala i espanyol pertanyen a oqucsta sego- 
na tipologia. encara que hona part del món politic i 
intel-lectual catala prefercixi qa t i rn  d'una amnesia 
col-lectiva que li laci obviar el problema. 

El que pndem deduir de I'article 3 de la Constitu- 
ció cspanyola de  1978 és que els ciutadans de I'Estat 
espanyol que no lenim el castcllh com a Ilengua es- 
tem sota una continuada imposició jurídica i p«lítica. 
Aquest articlc no té cap inconvenient a inlormar-nos 
que tcnim cl deure de coneixer la Ilcngua castellana. 
En el moment que una llei dccidcix que un determi- 
nat fet és un deurc -i m i s  si es tracta d'iiiia cunstitu- 
c i ó -  la qücstió es converteix inevilablcment en una 
imposició. El legislador va decidir que era un deure 
perquk sabia molt hé que. si hagués optat per concc- 
dir-nos el drci dc tenir coneixement d'una Ilciigua 
com el castell?i, I'opció hauria pr«<luil una situació 
d'igualtat jurídica entre les llengües que es parlen ;i 

1'Estat espanyol. fe! que els legisladors no estiivcn 
disposats a concedir. 

L:í Constitució espanyola del 7X marca. per taiit. 
I'inici (o una continuació. ara, pero, des d'cstructurcs 
democr2tiques) Cuna clara imposiciv sobre tots cls 
catalanoparlants que viuen a I'Estat esliariyol. ja que 
totes les altres dispvsicions juridiques refcrents a Ics 
altres Ilengücs parlades a I'Estat permetcn úiiica- 
mcnt de disiiiinuir els efectes punitius que I'article 3 
té sobre la comunitat lingüística catalana. 

Algiins es preguntaran. doncs. el perrlui- de la 
continuada i persistent campanya contra I'extensió 
de I'ús del catali per part dcls mitjans de comiinica- 
ció espanyols i pcr part d'algunes associacions crea- 
rles a Catalunya per funcionaris estatals i per pro- 
fcssorat castellanoparlani. En el cas de molts dels 
articiilistes de  la preiiisa niadrilenya. la ra6 és clara i 
antiga: fa temps que van optar pcr la desaparició de 
la llengua c;italana i In voldrien veure convertida en 
un simple record del passat medieval o en mera ex- 
pressió folclorica: 111 seva aposla per un iiacionalisnie 
espanyol unilormc. i eii alguns casos unift~rmal. Ls 
tan antiga i coneguda que no pot sorprcndre ningú. 

En el cas d'algunes de Ics associacioiis creades a 
Catalunya. la seva posició no pot ser obcriamcnt par- 

tidaria de Iii marginació del catali: el context polític i 
social no els permet d'incloure aquesi uhjcctiu en el 
seu programa d'acció. Simplcment opten per exigir 
I'hegemonia del castella cn la glohalitat de la socie- 
tat. fet que comporta de farro I'eliminació del catala 
com a Ilengua. Per aquest motiu. un dels seus objec- 
tius principals és reinstaurar I'hcgemoiiia del castellh 
en el món de fcnscnyament, I'úiiic camp un la rclati- 
va prepondcrincia del catali permct que aquesta 
llcngua pugui niantenir-se amb ccrta igualtat en el 
conjunt de la societ;it. 

;És. dones, normal el relatiii escandol d'alguns 
memhrcs de la iiitel.'lectualital i de la classe políticii 
catalana davant les propostcs moderades de Iii nova 
llei del catala? Al mcu entendre no seria justificable si 
no pürtís d'una amnesia previa quc cls fa ohlidar qiie 
la Constitució espanyola manté una part dels seiis ciu- 
tadans (els no-casiellanoparlaiits) en una cuntinuada i 
reiterada situació d'inferioritnt juritlica i politica. i 
amh la imposició del castell:i cnni a Ilengua hegern0- 
nica. Aquesta amnksiri sols 6s coiiiprensible si tcnim 
en consideraciú que una pan importani dc la nostra 
classe pcilitica i iiitel.lectual ha bcncit seinpre aquesta 
situació d'inferioritat jiiridica del catali. benedicció 
que Iia estat feta dc manera activa -« pissiva-. se- 
gons Ici circumsthricies. Posem-nc un cxeiiiple: a les 
arnni-sics d'aquells qui ara s'csparveren quan una part 
de I'Església catalana dcinaiia un reconeixcmcnt i un 
coneixemcnt dcl catala. cal afegir-hi les amiiksies qiie 
patcix la niateina Església catalana. Aquesta. per una 
banda. fa crides per a la salvaguarda del c;iialh. pcro. 
per I'allra. 6s incapai; de garantir que I'cnscnyament. 
en molts cnl.legis religiosos. sigui majoritiriament en 
la nostra Ilengiia. A més, manté un silenci massn pru- 
dencial daviinl Ics repetides iiiipertinencies del nunci 
del Vatic2 (qualificar-lo d'impertincnt no vol ser in- 
sultant ni desqualificador. és simplcment el mot ni& 
suau que es pcii utilitzar amh un personalge que té 
enyoranp pcr la Barcelona i per I'EsglCsia dcl Con- 
gr6s Eucarístic). Senst: oblidar. 6s clar. la facilitat amh 
que I'Esglksia c;italaria deixa que tina i altra vcgada 
I'Església de Roma i els seus mixims rcspoiisables 
ohlidin conscientment I'cxisii-ncia de la col-lectivital 
catalana i dcls scus drets. 


