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bib l iog ra f ia

Després de llegir el darrer llibre d’Al-
bert Branchadell, malgrat que hi he trobat
arguments que comparteixo, en general
he de manifestar el meu profund desa-
cord. Primer de tot m’agradaria dir que
Branchadell hauria pogut plantejar i
defensar la seva hipòtesi en vint pàgines,
a tot estirar, però ho ha allargat fins a
dues-centes quaranta-vuit, perquè repe-
teix contínuament els arguments dels
autors en els quals es basa per a afirmar
les seves hipòtesis, i els dels autors que vol
contradir; i, a la vegada, hi afegeix tota
una sèrie d’enquestes i dades estadísti-
ques que, evidentment, interpreta a favor
de les seves opinions, però que poden ser
objecte de moltes altres interpretacions. 

Segons la seva hipòtesi, la indepen -
dència de Catalunya no assegura el futur
de la llengua; però, com totes les hipòte-
sis, cal demostrar-la; per tant, ell exposa la
seva opinió, però no demostra res. En tots
el processos polítics és molt difícil i a vega-
des contraproduent i forassenyat extrapo-
lar situacions; però, posar d’exemple les
illes Aland, unes illes petites (no sé quanta
gent les sabria trobar en un mapa), amb
una població de vint-i-cinc mil habitants i
amb un poder econòmic i social ben allun-
yat de Catalunya, sembla una broma. D’al-
tra banda, el fet de comparar l’estat finès
amb l’estat espanyol demostra un profund
desconeixement de la realitat europea. 

Quan parla de Flandes i del Quebec,
sobretot d’aquest últim, diu que la nor-
malització lingüística està assegurada
sense la independència, encara que els
quebequesos estan decidits a aconseguir-
la, perquè pensen que així protegiran
millor la seva llengua i la seva identitat;
però no diu que la diferència radica en les
característiques de l’estat belga i de l’estat
canadenc. Catalunya, malauradament, no
és el Quebec, ni Espanya és el Canadà,
com tothom que hi ha anat ha pogut
comprovar. Tant Brussel·les com Ottawa,
capitals dels dos estats, són capitals bilin-
gües, on pots utilitzar els dos idiomes del
país. En la constitució espanyola, l’únic
idioma que hi apareix és l’espanyol. Aquí
no ens podem ni imaginar poder parlar en
català a Madrid. De fet, tampoc no s’en -
tén que en una anàlisi sobre la situació del
català només parli del Principat i no faci
cap mena de referència a la resta dels Paï-
sos Catalans, per bé que la seva anàlisi
aplicada al País València seria com fer-nos

combregar amb rodes de molí. 
Afirma que tan sols un deu per cent

dels catalans són independentistes. No ho
sé, perquè no conec cap estadística sobre
el tema. Però m’agradaria saber quants
independentistes hi havia a Croàcia o a
Txèquia abans de la independència, o a
Estònia abans de la desaparició de la Unió
Soviètica. Però l’afirmació més agressiva és
que la secessió de Catalunya no és pràcti-
cament possible ni moralment permissible.
A mi em sembla que fer aquestes afirma-
cions és agosarat i provocatiu (suposo que
aquesta és la finalitat del llibre), perquè
pràcticament és possible, com s’ha de -
mos trat en els darrers processos indepen-
dentistes europeus, i és moralment per-
missible, perquè els ciutadans d’un país
han de poder decidir allà on volen estar. El
que no és moralment permissible és que
no ho puguin fer i que d’altres decideixin
per ells. 

D’altra banda, també diu que si Cata-
lunya fos un estat independent hauria de
donar privilegis a les altres llengües, en
aquest cas l’espanyol (això ja no es igno -
rància: és ingenuïtat). Encara més privile-
gis? Però hi ha algun privilegi que ara no
tinguin? Quins privilegis tenim els catala-
noparlants que no tinguin encara més els
castellanoparlants? El nou estat català,
diu, hauria de reconèixer els drets de les
minories castellanoparlants i concedir-los
drets lingüístics. Quins drets que ara no
tinguin? Per què els tenen tots, i no es
dóna ara el cas contrari? Que l’estat
espanyol reconeix els drets lingüístics dels
catalanoparlants? La situació seria a l’inre-
vés. Aleshores, el senyor Branchadell con-
sidera que aquesta situació és bona per al
català, però no per al castellà. 

Afirma que ara hi ha una situació favo-
rable al català, perquè és la llengua dels
parlamentaris i del poder econòmic. No sé
què considera poder econòmic, o si es
pensa que les petites i mitjanes empreses
catalanes són poder econòmic. Potser sí,
però no deu pas parlar de les elèctriques,
de les grans empreses de comunicació, de
les grans empreses tecnològiques, de la
banca, d’Airtel, de Retevisión, de Telefò-
nica, ni de les multinacionals, o, si no, que
ho pregunti als nens i nenes catalans que
no han pogut sentir Harry Potter parlar
català. O potser considera que aquestes
empreses són catalanes per la llengua que
parlen els seus dirigents? I, per la mateixa
regla de tres, el Partit Popular hauria de
ser català, perquè Josep Piqué el parla?
Una altra cosa que s’hi troba a faltar és
que, parlant del poder polític, no parli del
poder judicial, ni del poder militar –o és
que no li va bé per a les seves teories? 

Finalment, cal dir que no totes les
hipòtesis són demostrables. N’hi ha que
no es poden demostrar ni en el camp de
la filosofia ni en el de les ciències socials.
Senzillament, ha bastit una argumentació
per a defensar les seves idees, però no

demostra res. De tota manera, és difícil
d’argumentar que un estat que ignora,
menysprea i esquartera una llengua, la
pugui defensar. Per això em pregunto:
¿tot això d’en Branxadell és ignorància, és
ingenuïtat o és alguna altra cosa? 

La llengua no s’ha d’utilitzar política-
ment, no ha de servir d’excusa per a res.
Si el se nyor Branchadell volia exposar els
seus arguments polítics, ho havia de fer al
marge de la llengua; i, si vol fer una anà-
lisi lingüística, que deixi de banda els argu-
ments polítics, perquè la llengua ha de ser
patrimoni de tots i no de determinats
grups polítics. Quan es barregen les coses,
passa el que ha passat al País Valencià, i
s’acaba fent mal a la llengua.u
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