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TRIBUNA

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 
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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)
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