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Si haguéssim de sintetit-
zar en una sola frase el 
llibre Independència o 

mort... de la llengua, de Jordi 
Solé i Camardons, ho tin-

dríem ben fàcil. Sense inde-
pendència no hi ha llengua. 
Contradient els posiciona-
ments cofoistes promoguts 
sovint des de les institucions, 
segons els quals el català està 
gairebé normalitzat, però de-
fugint alhora els arguments 
derrotistes que la veuen al 
límit de l’extinció, l’autor, un 
referent indiscutible de la so-
ciolingüística del nostre país, 
exposa amb contundència que 
si els Països Catalans no as-
soleixen la independència po-
lítica, la normalització del 
català és del tot impossible. 
Així ho afirma en la introduc-
ció del llibre, en què exposa 
que els intents de convertir 
Espanya en un Estat lin-
güísticament igualitari han 
fracassat i que sols la inde-
pendència pot fer variar ver-
tiginosament la realitat lingü-
ística del país.

Independència o mort... 
de la llengua és, de fet, un re-
cull de textos que l’autor ha 
escrit en els darrers vint anys 
i s’estructura en quatre parts 
diferenciades: Reflexions i 

propostes per a fer possible la 
normalitat lingüística als Pa-
ïsos Catalans, en què apro-
fundeix en la idea suara expo-
sada; I com ens relacionem 
amb la resta del món?, un bloc 
dedicat a les interllengües i al 
rol que el català pot tenir en 
un món globalitzat; Què cal 
dir i fer avui?, que inclou l’ar-
ticle L’ús social de la llengua 
catalana i la independència, 
un argumentari a favor de la 
independència que, al meu en-
tendre, hauria d’esdevenir im-
prescindible per a tots els in-
dependentistes; i Documents, 
que agrupa textos de temàti-
ques més específi ques.

El llibre, doncs, aprofun-
deix en el vincle indestriable 
entre llengua normalitzada i 
llibertat nacional, si bé també 
aclareix que amb la indepen-
dència no n’hi ha sempre 
prou. Com molt bé exposa 
l’autor, mentre els catalans 
no ens adrecem sistemà-
ticament en català a tots els 
nostres interlocutors que vi-
uen i treballen entre nosal-
tres no podrem començar a 

exigir que se’ns adrecin o ens 
atenguin en català, condició 
sine qua non per a capgirar la 
tendència actual [...] de clar 
domini de l’espanyol en els 
comportaments lingüístics 
interpersonals. És a dir, la 
solució política és necessària, 
però l’actitud quotidiana dels 
catalans també pot ser deci-
siva per a assolir la normalitat 
lingüística.

La llengua és el principal 
tret identificador del nostre 
poble i, per tant, cal que asso-
leixi la plena normalitat en 
tots els espais. I només la lli-
bertat nacional ens ho pot ga-
rant i r.  Independència o 
mort... de la llengua s’encar-
rega de demostrar-ho. No en 
tingueu cap dubte. u

DAVID VILA I ROS

Nota:  D’aquest llibre també n’han 
sortit ressenyes, elogiant-lo, 
a: Infomigjorn (Joan-Carles 
Martí); a E-notícies (Víctor 
Alexandre), i a l’Avui / El Punt 
(Ferran Suay).

Jordi Solé i Camardons,
Independència 
o mort... de la llengua,
Voliana Edicions, 
Argentona 2011.

Independència

La mestra és una magní-
fi ca crònica, que es lle-
geix gairebé com una 

novel·la, narrada pel mestre i 
escriptor Víctor Labrado, un 
dels protagonistes dels fets que 
van tenir lloc entre 1974 i 1982 

al País Valencià, i més con-
cretament a la comarca de la 
Safor, i encara més concre-
tament al poble de Barx. Com 
insinua el títol, la protagonista 
és una mestra, Marifé, d’origen 
castellanoparlant i fi lla de guàr-
dia civil, que s’implica de ple en 
els moviments de renovació 
pedagògica i, doncs, en el pro-
cés de recuperació lingüística i 
cultural del País Valencià. 
Aquest fet, aparentment in-
transcendent, i més produint-se 
en un poblet de menys de mil 
habitants, aviat va xocar amb 
prejudicis molt arrelats i amb 
interessos polítics que traspas-
saven els límits del poble per a 
convertir-se en una mostra de la 
complexa realitat del país. Els 
prejudicis, sobretot, giren a 
l’entorn de la llengua i de l’au-
toodi que van aconseguir de fer 
arrelar segles de domini espa-
nyol. D’exemples n’hi ha un 
reguitzell, però un dels més 
colpidors és la intervenció d’un 
pare, davant l’inspector, per de-
fensar el castellà a l’escola. 
L’autor ho narra així: «Yo, por 
respeto al Señor inspector, ha-
blaré en castellano.»

«L’inspector va insistir 
amablement que no calia, l’altre 

li va assegurar que ho faria, 
l’inspector s’hi negava, l’altre hi 
tornava:

»... que le hablaré en cas-
tellano –perquè, segons va vo-
ler ell justifi car, en un rampell 
de sinceritat absolutament im-
pagable que no vull tampoc 
traduir, va declarar pública-
ment davant d’un auditori de 
valencianoparlants fi lls de va-
lencianoparlants– porque es-
toy muy orgulloso que en el 
colegio me castigaran cuando 
hablaba en valenciano, para 
no ladrar como mis padres» 
(pp. 198-199).

Els interessos polítics hi 
són tant o més presents i ens 
permeten d’assistir a una «naci-
onalització» d’uns fets aparent-
ment locals, fi ns al punt que 
l’escola i Barx esdevenen centre 
de debat polític en els diaris i 
d’enfrontaments entre dues ma-
neres absolutament diferents 
d’entendre el País Valencià, 
que, malgrat el que alguns vo-
lien fer creure, no eren pas en-
tre dretes i esquerres, sinó que 
anaven més enllà, ja que s’hi 
discutia la manera de construir 
el país que ressorgia de la cen-
dra de la dictadura. Uns enfron-
taments que podem resumir 

entre espanyolistes i catalanis-
tes i que van tenir nombroses 
manifestacions: símbols com la 
senyera, nom de la llengua, an-
ticatalanisme creixent i dirigit, 
paper dels grans partits estatals 
com la UCD i el PSOE... Un 
dels més signifi catius, còmic i 
tot si no fos per les conseqüèn-
cies, és l’expedició de “blave-
ros» a Barx per fer tornar les 
ovelles esgarriades i corrompu-
des pel catalanisme al corral 
del valencianisme més folclò-
ric, agressiu i, naturalment, que 
s’expressava en castellà. El mí-
ting, que no podem reproduir 
per la llargada que té, és descrit 
amb mestria, i amb un toc 
d’ironia que li escau d’allò més, 
per Labrado (pp. 240-243). 

Uns anys, cabdals, doncs, 
per a apropar-nos a l’anomenada 
«transició», però també per a 
entendre moltes de les situaci-
ons sociolingüístiques i socio-
polítiques que encara avui mar-
quen el dia a dia valencià. 
Benvinguda, doncs, aquesta 
nova edició de La mestra, ja que 
la primera, publicada per l’edi-
torial 3 i 4 l’any 1995, estava 
totalment descatalogada. u

PERE MARTÍ I BERTRAN

Víctor Labrado,
La mestra,
Editorial Bromera 
“Els nostres clàssics”, 60,
Alzira 2010.

La mestra


