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E.F. Schumacher, dins Small is Be-
autiful1, plantejava la hipòtesi 
d’una Dinamarca annexionada 

completament a Alemanya per Bis-
marck l’any 1864, o d’una Bèlgica in-
corporada a França, i es preguntava què 
passaria. Naturalment, ens deia, els da-
nesos serien una minoria nacional dins 
Alemanya; essent l’alemany la llengua 
ofi cial, patirien un procés de bilingüit-
zació per no convertir-se en «ciutadans 
de segona», tot i lluitar per la pervivèn-
cia de la seva llengua, i es produiria «un 
corrent irresistible dels danesos més am-
biciosos i emprenedors, convenient-
ment germanitzats, cap als territoris del 
sud». Copenhaguen es transformaria en 
una remota ciutat de províncies i Brus-
sel·les també seria dins de França una 
ciutat d’importància secundària. Proba-
blement, en tots dos territoris hi hauria 
esclats nacionalistes, manifestacions a 
favor de la independència i múltiples 
declaracions en les metròpolis adduint 
que aquelles «regions» no tindrien via-
bilitat econòmica i qualifi cant el seu 
desig d’independència de símptoma de 
«emotivitat adolescent» o de «ingenu-
ïtat política». Si reviseu les hemerote-
ques i compareu els «arguments» dels 
sicaris dels estats opressors contra els 
fi ns legítims dels moviments d’allibera-
ment nacional, comprovareu que es 

repeteixen fi ns a l’avorriment i que so-
len utilitzar l’amenaça o la ridiculitza-
ció; més encara, recorren a la demagò-
gia o la mentida (sovint amb el suport 
de fundacions de pressupost milionari 
que estudien com mentir millor). Tot 
això ens demostra el següent: 
a)  La conveniència de tenir una perspectiva 

pròpia i contrastada, de comparar el nostre 
«cas» com a nació amb altres de semblants 
per a adonar-nos que els confl ictes lingüís-
tics –i polítics– es resolen a tot arreu d’una 
manera similar2 («la normalització lingüís-
tica és viable [...] sempre que no manquin 
les condicions socials i polítiques indispen-
sables»3) i que les llengües, com va remar-
car Joan Fuster4, sense poder polític, si sols 
és recuperant la condició de llengua de 
cultura, no se’n surten. 

b)   Que la legalitat vigent no és sinònim de jus-
tícia (en democràcies a la turca com l’espa-
nyola, aquesta presumpció fa riure), sinó so-
vint la conseqüència d’una situació política 
injusta.

c)  Que hem de conèixer bé la història per a en-
tendre el present i evitar que, aprofi tant la 
nostra ignorància i bona fe, ens robin el pre-
sent, el passat i el futur («Qui controla el pre-
sent controla el passat i qui controla el passat, 
controla el futur», George Orwell). 

Joan F. Mira, en un article en el set-
manari El Temps5, subratllava la impor-
tància de no oblidar «d’on ve el gran 
mal, que és el [...] de la dissolució na-
cional», des que, l’any 1707, poc des-
prés d’Almansa, un sobirà estranger 

considerà «coses que un rei nostre no 
hauria pogut considerar mai»: que pos-
seïa el domini absolut, no pas una so-
birania pactada, que les armes eren 
font de dret (justo derecho de con-
quista) i que podia derogar a voluntat 
tots els drets, lleis, usos i costums dels 
conquerits, fer desaparèixer la seva 
personalitat i forma de govern i substi-
tuir-los pels castellans, ras i curt: supri-
mir-nos per convertir-nos en una altra 
cosa, com qui diu «a partir d’ara no 
sou res del que éreu; sereu això altre 

La revolució pendent
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— El temps passa invariablement, 
però els problemes romanen. Com 
a mínim fins a la revolució pendent, 
que a Ca talunya pot ser la indepen-
dència. (Quim Aranda)

— Ja no ens alimenten molles, ja 
volem el pa sencer.

(Ovidi Montllor)

— Per a poder fer plans, cal saber 
abans què volem. 

(Lluís V. Aracil)

— Es tracta simplement de dir la 
veritat. (Ricard Biel)

Batalla d’Almansa, on els Borbons (o 
Felipistes) van vèncer l’exercit aliat de 
l’arxiduc Carles III d’Àustria, comte de 
Barcelona (25 d’abril de 1707)

Guerra de Successió. 
Capitulació de Barcelona 

(11 de setembre de 1714)

1.    Remeto a la traducció castellana: Lo pequeño es hermoso, Tursen/Her-
mann Blume, 1990, p. 60.

2.   Com deia Lluís V. Aracil, els idiomes «minoritaris» es troben davant un 
dilema: o s’extingeixen, com el dàlmata i el còrnic, o «emergeixen» 
gràcies al fet d’haver-se dotat d’un Estat, com el txec, el polonès o el 
fi nès (Papers de sociolingüística, La Magrana, 1982, p. 28). Vegeu també: 

Bernat Joan i Marí, Les normalitzacions reeixides, oikos-tau, 1996. 
3.   Lluís V. Aracil, Op. cit., p. 34.
4.   Dins Ara o mai (1981), citat per Jordi Solé i Camardons, La llengua que 

ens va parir, Editorial Dux, 2007, p. 117.
5.   «El decret», El Temps, núm. 1230, 8-1-2008, p. 98.
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perquè jo ho dic; però, a més, ho sereu 
de segona categoria, ja que no sou dels 
nostres, i la vostra antiga identitat us 
serà tinguda en compte per sempre 
més, tant com l’estigma de la derrota»: 
es tracta de la desigualtat intrínseca de 
tota situació colonial. El resultat d’a-
quest horror es diu Espanya i continua 
essent per a nosaltres una imposició 
quotidiana. Si el foment de la «doctrina 
perenne» de la unidad nacional (la 
seva) és un dels elements bàsics de 
l’estratègia genocida espanyola (àlies 
castellana), l’altre ho és el foment de 
la nostra desunió nacional, aplicant 
l’«exemple de la mata de jonc»6.

D’aquí els ve la fal·lera de «defen-
sar» l’idioma valencià i ses modalitats 
balears, de tancar repetidors de TV3 i 
de voler arrencar «crostes nacionalis-
tes» dels mitjans de comunicació pú-
blics. És una lògica aberrant que im-
posa dicotomies tendencioses com 
nacional (propi d’una nació amb Estat, 
patriòtic, respectable, intemporal) i na-
cionalista (propi d’una nació sense Es-
tat, exaltat, radical, anacrònic). La nos-
tra tasca és denunciar i capgirar el 
discurs colonial i jugar en el nostre ter-
reny, partint d’un sentit comú i un seny 
que no signifi quin dimissió ni covardia 
(com hem d’anomenar la cursa entre 
els nostres representants polítics per 
veure qui pacta a Madrid per menys?) 

sinó la recerca d’un horitzó d’espe-
rança, d’un nord que ens guiï cap a 
l’entusiasme de la plenitud («Més enllà 
de la mala gestió hi ha vida», Salvador 
Cardús), de manera que puguem dir, 
com els lituans dels anys noranta del 
segle passat o com Salvador Sostres ara 
mateix7: no ens cal ni fer un referèndum 
per a sortir d’aquest Estat i tenir-ne un 
de propi, perquè l’estat natural de l’és-
ser humà és la llibertat, i l’aberració, 
l’esclavatge. ¿Que ens van demanar, 
potser, si volíem entrar-hi? Hem de cen-
trar el debat a l’entorn de la pregunta: 
qui hauria de tenir la sobirania, el dret 
de decidir, de determinar què és possi-
ble i què no ho és? Nosaltres o ells? ¿El 
nostre Parlament o unes Corts espanyo-
les en què, per imperatiu legal, som 
minoria? I, en conseqüència, quin és el 
nostre punt de partença i quin el d’arri-
bada? Ja vaig esmentar en un article 
anterior8 que el tema de la identitat, 
més que ser important, resulta que és el 
tema. Per això els nostres ocupants i els 
seus còmplices d’aquí (quin goig fa 
veure el verinós Pericay remenant la cua 
amb un somrís forçat al costat de l’amo 
Aznar!) fan el que sigui per evitar que 
descobrim qui som, d’on venim i on 
hem d’anar. Perquè, si sabem qui som, 
sabrem què hem de fer («Quan un po-
ble té consciència d’ell mateix no per-
met que cap altre decideixi per ell»9). 
La diferència decisiva es detecta quan 
n’hi ha que diem «aquest país» i ens 
referim al nostre, i d’altres que diuen el 
mateix i es refereixen al de El País, bar-
rejant realitats nacionals tan diferents 
com històricament incompatibles. 

Però, com es construeix aquesta 
consciència? A l’escola, on els nostres 
infants haurien d’aprendre a identifi -
car en quin país viuen, em va caure a 
les mans un llibre de sisè de primària 
(Me di social i cultural, Cicle Superior 
2, editorial Barcanova) que contenia, 
en resum: geografi a d’Espanya, pobla-
ció d’Espanya, «en quina comunitat 

autònoma vius?» [sic!], Europa, Bee-
thoven, Estrasburg, una mica d’histò-
ria i d’art (imatges descontextualitza-
des de masies i altars barrocs catalans, 
un poema de Maragall, una foto de 
Dalí pintant) i, fi nalment, de sobte, 
«modernisme a Catalunya» i «la lluita 
per la democràcia», amb fotos 
d’Adolfo Suárez i el rei d’Espanya bar-
rejades amb imatges de Francesc 
Macià i Lluís Companys, un batibull 
indigest del qual només poden quedar 
dues coses clares: som a Espanya i Es-
panya és a Europa. I encara gràcies. 
Perquè, amb la difusió banal de la glo-
balització i el fals «cosmo politisme»10, 
és fàcil que els nostres infants i joves 
se sentin com a Califòrnia. 

Aquest any 2008, els catalans te-
nim una bona oportunitat de retrobar, 
amb orgull, els orígens i la geografi a 
de la nostra nació, que coincideix 
amb l’extensió territorial de la nostra 
llengua («És sens dubte perquè parlen 
català que els catalans han pogut con-
servar una consciència de grup», Pi-
erre Vilar11), amb motiu del vuitè cen-
tenari del naixement de Jaume I. Ja 
sabem que la història l’escriuen els 
vencedors12 i que té conseqüències 
directes en la vida quotidiana. Per 
això, en la cruïlla històrica a la qual 
hem arribat, en què «la nació espa-
nyola no ha guanyat, la nació catalana 

6.      Paràbola de la Crònica de Ramon Muntaner. «La mata de jonc, si la 
lligueu amb una corda i la voleu arrencar, no ho podreu fer ni que 
sigueu deu homes que en tireu; però si en lleveu la corda i un minyó 
de vuit anys comença a estirar-la de bri en bri, l’arrencarà sencera 
ell tot sol. No vulgueu, doncs, que hi hagi divisió ni discòrdia de 
cap mena entre vosaltres» (Adaptació d’Esteve Albert al pròleg de 
Muntatges escènics, Editorial Andorra, 1997).

7.      «No caldria [...] ni un referèndum perquè Catalunya recuperés el seu 
estat natural, tal com quan els aliats van alliberar Auschwitz no van de-
manar als presos si volien sortir-ne o preferien que els seguissin cremant 
als forns» (Salvador Sostres, «El preu de la llibertat», Avui, 20-12-07).

8.   «La identitat, naturalment», Llengua Nacional, núm. 60, III trimestre 
del 2007.

9.     Víctor Alexandre, entrevista a Canvi setze, núm. 104, 15-4-2007.
10.     «Aquest és un país que parla poc de la pròpia realitat. Hi ha una 

dramatúrgia contemporània que tracta temes molt genèrics i molt 
falsament universals. Obres en què s’ataca Bush, però mai no s’ataca 
ningú d’aquí, en què es diuen les coses clares del que passa a fora, 
però mai del que passa a dins. La nostra realitat, passada o present, 
està molt poc tractada. I no hi ha una refl exió ni una intenció per 
canviar-ho. Políticament, [...] la gent té molta por» (Pere Planella, di-
rector de l’obra teatral Èric i l’exèrcit del Fènix, El Temps, 1-5-2007).

11.     Citat per Lluís V. Aracil, Op. cit., p. 98.
12.      Com va advertir Winston Churchill a un capitost feixista, «la història 

us deixarà molt malament, perquè l’escriuré jo».

JAUME I EL 
CONQUERIDOR

Esquerra: 
taula 
del segle XV

Dreta: 
estàtua 
feta per A. 
Vallmitjana
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no ha perdut, el present és obert i el 
futur pot ser nostre13», ens convé 
identifi car qui és cadascú, quins inte-
ressos defensa i què ens hi juguem. La 
consciència de les pròpies forces i fe-
bleses14 afavoreix la plena realització 
personal (i col·lectiva) com a éssers 
humans, que és al que ens referim 
quan parlem de normalització (lingüís-
tica o política). 

Des de la manifestació sobiranista 
de l’1 de desembre passat, ha quedat 
més defi nit que mai qui hi ha a un cos-
tat i a l’altre de l’eix que separa els d’una 
crosta i els de l’altra: els qui prioritzem 
Catalunya i els qui prioritzen Espanya15. 
Veiem, en una banda, els qui parlen 
cada dia més clar, perquè tenen pressa 
per viure i estan farts de limitar-se a re-
sistir en un entorn imposat, i, en l’altra, 
els qui ens volen continuar confonent 
amb els seus embolics: «Si la autoestima 
catalana está en crisis es porque Cata-
luña ha perdido muy visiblemente el li-
derazgo hispánico. […] El sueño catalán 
se desvanece. […] Basta ya de lamentos. 
De nada sirve quejarse. Los catalanes 
tenemos que ponernos las pilas y volver 
por donde solíamos: a trabajar16» (en 
resum: «català, treballa i calla»). Per 
això, davant els opinadors en general, 
proposo que ens preguntem:
•       On ens porten amb les seves paraules? Quin 

tipus de sentiment generen dins nostre amb 
el seu discurs? ¿Ens fan més catalans o més 
abjectes, més lliures o més resignats? Trans-
meten il·lusió o pragmatisme?

•     ¿Parlen de l’interès general o de l’interès dels 
quadres dirigents d’algun partit, del que in-
teressa a Catalunya o a Espanya?  

Per començar la revolució pendent 
de la nostra llibertat ens hem d’armar 
amb les paraules adequades, promoure 
un canvi de mentalitat, adoptar un llen-
guatge que denunciï sense por els en-
ganys i proclami clarament els objec-
tius, perquè la força de les paraules es 
transmet a les accions i «el llenguatge 
adequat és un segell que potencialitza 

el caràcter i sovint determina part d’una 
manera de procedir»17. Ho llegim per-
tot arreu d’un temps ençà amb una in-
sistència simptomàtica: «Les possibili-
tats de canvi i normalització lingüística 
vindran de les idees (i de les paraules 
alliberadores), ja que caldrà guanyar la 
batalla de les paraules»18; «Hem de re-
cuperar el nom de cada cosa, i dir-lo 
en veu alta. Hem de recuperar el llen-
guatge»19; «Qui es quedi les paraules, 
els conceptes, es quedarà la raó»20. Ens 
cal passar defi nitivament d’un para-
digma regionalista (àlies «nacionalista») 
a un de sobiranista (la independència 
mental necessària per a la independèn-
cia política), a una nova centralitat i 
«sentit comú»21 que confi guri un eix de 
la llibertat22 per a deixar de ser una 
«nació preambular»23 i convertir-nos 
en una nació tout court; fer el pas, se-
guint l’esquema aracilià24, d’una men-
talitat antisociolingüística (caracterit-
zada per l’èmfasi en l’essència, la 
inhibició fatalista, els pronunciaments, 
l’orientació simbòlico-expressiva i 
l’apoliticisme) a una mentalitat socio-
lingüística (èmfasi en l’existència, inici-
ativa, activitat responsable, accions 
efectives, orientació pragmàtica, refl e-
xió crítica i politització). La primera 
mentalitat coincideix amb «el quadre 
clínic» de l’alienació, mentre que la se-
gona constitueix la «revolució sociolin-
güística» (revolució en el sentit de Kuhn 
= gestació d’un nou paradigma). 

«Hem de prendre la iniciativa de-
cididament [...] en comptes de recaure 
en el tristíssim mètode dels greuges i 
les rogacions. Queixes i reclamacions, 
protestes i peticions impliquen una 
subordinació que ens redueix a la im-
potència. [...] Això canviarà radical-
ment quan [...] ens arriscarem a assu-
mir la nostra «personalitat» en el 
sentit jurídic (com a facultat a exercir 
responsablement), més que no pas en 
el metafísic (com a singularitat a exhi-
bir frívolament)»25.

La realitat que ens envolta, una so-
cietat estranya en què moltes vegades 
no ens sentim a casa i, lluny de poder 
viure en català, no podem ni morir en 
català (al llit de mort ens podem tro-
bar amb una infermera que ens digui: 
«No le entiendo»26), és una herència 
directa del franquisme i de la gran en-
sarronada de la «transició», que va ser 
la suma de dos factors:
1)   La continuïtat «democràtica» de l’acció des-

tructiva i assimiladora d’Espanya envers 
Catalunya (no hi ha res pitjor per a les cul-
tures minoritzades que les situacions de pre-
tesa «normalitat» en què no hi hagi un fran-
quisme al qual oposar-se). 

2)   La dimissió col·lectiva dels nostres represen-
tants polítics (amb honorables excepcions) 
quant a la defensa de principis democràtics 
com el dret d’autodeterminació, a canvi de 
prebendes. Paral·lelament, a nivell cultural, 
fenòmens prodigiosos com la desaparició, 
de la nit al dia, de la Nova Cançó (amb casos 
sagnants com el d’Ovidi Montllor, que no va 
poder publicar cap més disc a partir de 
1980), substituïda per tendències més actu-
als, divertides i innòcues com la movida 
madrileña.     

Però ara s’ha acabat la impunitat, 
l’ensarronada s’ha fet massa evident, la 
consciència de l’engany i la indignació 
tindran aviat traducció política en forma 
de relleu d’uns dirigents que han malba-
ratat massa il·lusions per satisfer interes-
sos massa mesquins. Ha quedat clar que 
la «màquina d’Espanya», el fet de «ser 
decisius a Madrid», el «peix al cove», 
el «pragmatisme» i la «gestió per la ges-
tió» no són viables si aspirem a tenir un 
present i un futur dignes del nostre pas-
sat, i que l’única opció acceptable en 
aquest moment històric és la plena so-
birania (sociolingüística i nacional), la 
famosa normalitat. Per a això no cal vi-
olència. Només fermesa i convicció per 
no cedir davant del confl icte inevitable, 
amb la força que dóna tenir una fi nalitat 
legítima i saber, com va dir un activista 
africà, que quan un poble aconsegueix 
la llibertat, és molt difícil que la perdi, 
perquè costa molt d’aconseguir. ◆

13.       Alfons López Tena, Catalunya sota Espanya, Dèria / La Magrana, 2007, 
p. 176.

14.       A fi  d’analitzar, com fa la planifi cació estratègica, les nostres debilitats 
(per corregir-les), les amenaces que ens esperen (per afrontar-les), les 
nostres fortaleses (per mantenir-les) i les nostres oportunitats (per apro-
fi tar-les, si no volem quedar-nos a l’andana de la història, veient com 
passen trens).

15.       Titulars de l’Avui del 15-12-2007, p. 5: «El PSC i ICV es coordinen per 
frenar l’avenç del sobiranisme. Iceta, Zaragoza, Saura i Guillot avalen 
el federalisme com a via entre l’espanyolisme i l’independentisme». 
En aquest respecte se m’acuden dues preguntes: 1) El federalisme no 
és espanyolisme?; 2) Amb qui es pensen federar?

16.      Antoni Puigverd, «La hora de la responsabilidad», La Vanguardia, 3-9-07.

17.        Carles M. Espinalt, Canvis de mentalitat (1970), citat a Jordi Solé i       
Camardons, Op. cit., p. 110.

18.      Jordi Solé i Camardons, Op. cit., p. 116.
19.      Salvador Sostres, «El preu de la llibertat», Avui, 20-12-2007.
20.      Patricia Gabancho, El preu de ser catalans, Meteora, 2007, p. 161.
21.      Salvador Cardús, «El sentit comú nacional», Avui, 9-11-2007.
22.      Salvador Sostres, «Per què m’agrada Mas», Avui, 22-11-0207.
23.      Expressió de Salvador Cardús en l’article suara esmentat.
24.       Lluís V. Aracil, «La revolució sociolingüística catalana» (1975), dins 

Op. cit., pp. 74-75.
25.      Íbid. p. 76.
26.      Enric Vila, «El problema castellà», Avui, 3-10-2007.


