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EDITORIAL

Lúcida anàlisi

En els números d’octubre i novembre passats (232 i 233 respec-
tivament) de la Revista de Catalunya es va publicar un llarg ar-
ticle, repartit en dues parts, de Rafel Torner i Guinart, tècnic de 

planificació lingüística del Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, amb el títol «L’espanyolisme lingüístic actual i els seus 
propagandistes: desacomplexats o desvergonyits?». Recomanem la 
lectura d’aquest treball (que també es pot trobar per internet a través 
de la pàgina web <http://www.cercle21.org/newsletter>), que aquí 
comentarem una mica.

Oportunament, Rafel Torner denuncia que «d’un temps ençà el 
discurs lingüístic del nacionalisme espanyol en relació a la llengua 
catalana s’ha anat descarant, després d’un temps en què s’havia man-
tingut en un segon pla i només de tant en tant es mostrava amb tota 
la seva virulència conceptual i mediàtica». I va fent, amb molta luci-
desa, l’anàlisi d’aqueix discurs.

Per exemple, entre moltes altres coses, diu que ataca l’autonomia de 
Catalunya i, en particular, la normalització de l’ús del català, basant-se 
en una ideologia de fet colonialista, negadora de la igualtat real entre 
les diverses nacionalitats i cultures que conformen l’Estat espanyol, 
combatent els nacionalismes perifèrics sense reconèixer que ells prac-
tiquen un nacionalisme exacerbat, esgrimint els «drets de les persones» 
i els «drets col·lectius» amb vares de mesurar distintes segons de quin 
àmbit es tracti, abusant dels fets consumats, encara que tinguin un ori-
gen injust, manipulant el llenguatge; més concretament, atacant el 
sistema català escolar integrador i afavoridor d’una sola comunitat.

L’autor, amb traça dialèctica, va desmuntant un per un els pseudo-
arguments dels «espanyolistes lingüístics», cosa que sempre és útil, 
perquè, malauradament, unes mentides o mitges veritats repetides per 
mitjans poderosos poden arribar a semblar veritats incontrovertibles.

Aquest treball, doncs, val la pena que sigui divulgat. Solament si 
coneixem un problema, després podrem resoldre’l, i, de fet, Torner 
denuncia un problema ben actual. Per altra banda, encara que això 
el treball no ho diu, nosaltres hi afegiríem que la reacció dels cata-
lans conscients i patriotes –perquè, malauradament, hi ha també 
ciutadans caragirats, col·laboracionistes amb els colonitzadors o, 
simplement, inconscients de les injustícies que patim– ha de ser com 
més unitària millor. Escrivim aquesta nota editorial quan s’acosten 
unes eleccions polítiques estatals, moment en què els partits, a la 
caça del vot per a cadascun, acostumen a marcar més les diferències. 
Però això no hauria d’impedir uns denominadors comuns en matèries 
fonamentals, com són les que ara ens ocupen: la defensa d’una ma-
jor autonomia per a Catalunya (política, fi nancera, cultural, etc.) i la 
defensa de la normalització del català, de manera que arribi a ser 
autènticament la «llengua pròpia» de la nostra comunitat, cosa que 
encara som lluny d’aconseguir.

Marginalment, hem notat que l’autor del treball també s’adona que 
els «espanyolistes lingüístics» es refereixen sempre al castellà com a 
«espanyol». ¿No indica també això que, en conseqüència, nosaltres 
l’hauríem d’anomenar més aviat «castellà», com s’ha fet tradicional-
ment, prescindint d’una tendència, que recentment ha anat proliferant, 
amb motivacions més aviat forçades, a anomenar-lo com ells? ◆

LA FLAMA DE LA LLENGUA

Elogi dels diners
Diners de tort fan veritat,

e de jutge fan advocat;
savi fan tornar l’hom orat,

puig que d’ells haja.

Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l’home infernal

e fan-lo sant celestial,
segons que els usa.

Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,

e fan cantar preïcadors.
Beati quorum.

Diners alegren los infants
e fan cantar los capellans
e los frares carmelitans

a les grans festes.

Diners, magres fan tornar gords,
e tornen lledesmes los bords.
Si dirás «jás» a hómens sords,

tantost se giren.

Diners tornen los malalts sans;
moros, jueus e crestians,

lleixant a Déu e tots los sants,
diners adoren.

Diners fan avui al món lo joc,
e fan honor a molt badoc; 

a qui diu «no» fan-li dir «hoc».
Vejats miracle!

Diners, dons, vulles aplegar.
Si els pots haver no els lleixis anar;

si molts n’haurás porás tornar
Papa de Roma.

Si vols haver bé e no dan
per advocat té sent «jo ha’n».

Totes coses per ell se fan,
en esta vida.

Anselm Turmeda


