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El pedagog Salomó Marqués, pro-
fessor de la Universitat de Girona, em
confessava que a molts universitaris els
és indiferent, en la seva vida quoti-
diana, parlar en català o en castellà.
Les noves generacions s’han empassat
el discurs dels avantatges del bilin -
güisme i de «la lengua común». I,
paral·lelament, tant els centres d’en-
senyament públic, que es defineixen
com a «escoles catalanes i de quali-

tat», com la mateixa TV3 han
consentit que allò que ens fa
sentir poble hagi anat que-
dant diluït entre els referents
de l’espanyolitat. «Aquest
mal està arrelat en una
manca de dignitat del ca -
talà. I la dignitat ens l’han
feta malbé, ens l’han arra-
nada després de segles de
supeditació i d’imposició...»,
opina Joan Triadú, un altre
pedagog de prestigi. Tant és
així, que parlar la llengua de
Cervantes a casa nostra ha
passat a ser un fet d’allò més
normal entre els catalans de
soca-rel. I, paradoxalment,
els únics monolingües dels
Països Catalans no són els
autòctons, sinó un gruix no -
tori de castellanoparlants (i
francoparlants) que mante-
nen una actitud impermea-
ble davant el català. 

Quan passa per normal
una situació que no té res a
veure amb la normalitat, és
molt probable que ens tro-
bem davant un context na -
 ci onalment desestructurat.
Tam  bé és molt probable que
l’alteració d’aquest context
sigui fruit de reiterades i sis-
temàtiques intromissions ex -
te riors. Però, sobretot, que
sigui fruit de la sobreposició
d’un altre context molt més
poderós i amb una estruc-
tura organitzativa, pensada
per a establir-hi un determi-
nat ordre, el qual marginarà

i ocultarà tot allò que el pugui qües-
tionar. I, per acabar-ho d’amanir, l’es-
mentat nou ordre s’adjudicarà la
potestat de transmetre allò que és nor-
mal i anormal. 

Què faria el govern de Berlín si una
part importantíssima del seus escolars
parlessin correntment en anglès entre
ells? I si manifestessin, per acabar-ho
d’adobar, un tantsemenfotisme lin -
güístic respecte a l’alemany? Si la psi-

que dominant a Alemanya fos en clau
anglesa, permetrien els seus dirigents
estatals que un tant per cent copiós
del jovent quedés assimilat per la cul-
tura anglosaxona? No haver pogut
extirpar el transfuguisme lin güístic
entre els catalanoparlants ens indica
que aquests han interioritzat l’element
castellà com aquell que de signa allò
universal, neutre, correcte. Per això, la
progressiva castellanització (i francesit-
zació) dels Països Catalans no és vis-
cuda com un problema nacional de
primer ordre. I, en conseqüència, nin -
gú no pateix per l’esmicolament de la
nostra identitat. L’escriptor libanès
Amin Ma alouf pensa que «si estudio
la llengua de l’altre i l’altre no respecta
la meva, parlar la seva llengua deixa
de ser un gest d’obertura per a trans-
formar-se en un acte de vassallatge i
de submissió». 

Quan una col·lectivitat, en situació
de risc, no reacciona ni amb fum de
sabatots, és que té l’ànim emmalaltit.
Viure amb l’ànim per terra és viure
descentrat. Ge neralment es produeix
a causa d’uns embats traumàtics que
el col·lectiu afectat no ha aconseguit
de superar. Això explica el poc valor
que tenen els catalanoparlants, en el
seu territori, a l’hora d’usar a totes
hores la seva llengua. L’escriptor Mi -
quel Bauçà ho veu així: «La cosa into-
lerable de la cultura que mostren i
imposen els nostres enemics és que no
és un fet aïllat, un meteor, ans una cul-
tura, porca si hom vol, però cultura.
No és un constipat; és una malaltia
crònica. L’error de molts dels meus
compatriotes és que no l’han conside-
rada així i no han pres cap mesura pre-
ventiva i han acabat contagiats, amb
els seus símptomes més foscs i llords.» 

Parlar d’allò que no ens agrada és
el primer pas per a tractar de canviar-
ho. Perquè expressar les nostres preo-
cupacions és altament saludable. I qui
ho diu amb la contundència d’en Mar-
quès, en Triadú, en Maalouf o en
Bauçà és perquè estima profundament
la terra. Hi ha malalts d’ànim, però
també hi ha malalts d’amor.u

Malalts d’ànim, malalts d’amor
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