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Cada dia hi ha més gent que fa ser-
vir més d’un idioma. Hi ha raons
diverses que ho expliquen: els movi-
ments migratoris, la relació creixent
entre els pobles (la indeturable glo -
balitza ció), l’enriquiment cultural
d’una part de la població... Però això
correspon de comptabilitzar-ho com
a qüestions individuals. No es condi-
ció de cap poble ni necessàriament
de cap zona determinada.

Els pobles són, per naturalesa i per
necessitat, monolingües. El dret histò-
ric, la dignitat del grup i de la persona
ho reclamen. Les situacions de bilin -
güisme, per si mateixes i sobretot pel
fet d’haver-s’hi arribat amb ano-
malies impositives i mas ses d’im-
migrants, entrebanquen la salut
pública i són un atac al po ble
creador i dipositari de la llengua
originària, de la llengua nacional.
De primer, quan una altra llen-
gua arriba, sempre ben acom -
boiada amb la força de les
armes i lleis alienes, se li fa una
resis tència aferrissada. Després,
la resistència és més aviat pas-
siva. Finalment, la segona llen-
gua és en certa manera assu-
mida. Llavors ja és complicitat i
alienació. El poble co mença a deixar
de ser el que és, i l’idioma propi, mal
conegut i mal em prat, perd la vali-
desa com a instrument de pensa-
ment. Es va a la deriva, sense nord.

Ara ja no es tracta de marcar una
oposició neta a un enemic manifest,
situat en certa manera fora, a l’ofen-
siva, sinó que hi ha un desgavell intern
que intro dueix confusió en qualsevol
mena de debat, sovint amb els escara-
falls més esperpèn tics de l’esquizofrè-
nia i l’histerisme. És potser el punt més
aberrant de l’anome nat bilingüisme,
que no és sinó una crisi permanent en
el capteniment personal i col·lectiu. I
totes les anomalies són possi bles, des
del fet quotidià de parlar malament
fins a no tenir consciència clara del que
un és, del que és digne i convenient
ésser, en la imatge i en el fer. La dis -

cussió, en tot això, pot arribar a situa-
cions bizantines mai imaginades, com
ara discussions inacabables sobre el
sexe del nacionalisme.

Tot plegat, una vergonya nacional
flagrant per a aquest país nostre que
ha comès, això sí, un pecat greu de fals
orgull col·lectiu: sense fer-s’hi fort,
amb convicció profunda i plena visió,
s’ha cregut posseïdor de seny i sentit
realista, i alhora ha proclamat, més
enllà de vel·leïtats, retòriques i circum-
loquis estrafolaris de gent confusa i
amb tendència a la petrificació, que
aquí es parlava clar i català. Ni l’una
cosa ni l’altra. En la qüestió del bilin-

güisme posat a casa, farcits d’imposi-
cions, no es viu en català ni es parla
mai clar del tot. I el seny no apareix
enlloc –ni es vol saber ben bé què és–,
substituït barroerament, per exem  ple,
amb raons llefiscoses d’una es tranya
«educació» servil. Perquè hi ha una
persona no catalana, ja no es parla
català: on és l’educació envers els cata-
lans presents? Si hi ha infants no cata-
lans, hom no els violenta parlant
català: ¿que no ho són, de violentats,
els infants catalans en no parlar-los en
català? De desviació en desviació anem
camí de la tomba.

Fem a temps les correccions de
direcció que calgui. Però sense una
xarxa viària ben establerta i ben senya -
litzada no aniríem enlloc. Comencem
remarcant en veu ben alta el fet de la
gran injustícia que representa –a banda
i banda de la frontera– imposar un bilin-

güisme que no és ni tan sols proposat
als altres en llurs territoris. Imposar un
idioma, encara que sigui sobre situa-
cions de bilingüisme existents –al cap i
a la fi, fets consumats deplorables–, és
una violació flagrant dels drets humans.
Per als catalans, qualsevol altre idioma
hauria de ser facultatiu. El català, al seu
territori –com és el cas afortunat d’An-
dorra–, par teix d’uns drets individuals i
col·lectius que el situen, d’entrada i per
respecte a la seva civilització secular
–important en si mateixa–, en el concert
dels pobles  per damunt de qui sigui. La
cultura i la modernitat són el que
aporta, amb naturalitat democràtica i

de progrés, el coneixement d’al-
tres idiomes. En cap cas res d’o-
bligacions. El no, en això, ha
d’ésser categòric.

La realitat d’avui és com-
plexa, complicada, i això fa que
siguin imprescindibles molta ima       -
ginació i tacte. Però abans que
res convicció, voluntat i una
determinació clara, sense eufe-
mismes ni vacil·lacions. Són les
qualitats que emanen de la dig-
nitat i del dret. Perquè no n’hi
ha prou de tenir raó quan cal

enfrontar-se amb la ufanor i la supèr-
bia –com es diu en l’himne nacional–
dels qui exerceixen de conquistadors,
tenen la barra de negar que ho hagin
estat mai i encara fan befa dels idio-
mes dels altres. Tampoc davant l’alie-
nació de tants dels nostres i davant de
tants altres que s’han passat als con-
traris i ens hi volen arrossegar. Són ele -
ments constitutius del drama que
patim i que cal superar. A més de la
raó, cal mol ta creativitat i més pers-
picàcia i persistència per a la recupe-
ració. I no ho obli dem: són les grans
obres les que presenten les dificultats
més grans. Posem-hi, per començar,
les primeres pedres, fonamentals.
Cons ciència ben definida de la situació
aberrant que ens envolta i se’ns im -
posa. I ens fa malbé. Rebuig definitiu
de qualsevol idea d’acceptació d’obli-
gacions injustes.u
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