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En castellà també, si us plau, 
o el preu de la independència
Joaquim Arenas i Sampera

L’article publicat diumenge 26 de 
febrer d’enguany per Eduard Vol-
tes en el diari ARA, «En castellà 

també, si us plau», podria fer pensar 
que l’articulista s’ha alineat en un dels 

a la normalització del català. Fa ser-
vir de títol la mateixa expressió que 
les associacions «Cervantes» o «Por 
la Tolerancia» en llur reivindicació a 
ultrança de l’ús de la llengua castellana 
a Catalunya.

No crec que ningú posi en dubte 
la bona intenció de Voltes. Tan bona 
com errada, però. Perquè sí que és cert 
que la reclamació de la sobirania i la 
independència del país no pot tenir per 
base només el frau i el furt econòmic 
que pateix Catalunya i els avantatges 
econòmics que en trauria, de la plena 
llibertat. 

A parer meu, Voltes s’equivoca 
quan diu que el catalanisme ha d’abra-
çar la llengua castellana. ¿Que no 
s’adona, però, que el castellà és qui ens 
abraça, amb abraçada d’ós, tanmateix, 
perquè l’Estat l’ha utilitzat d’instru-
ment diluïdor i sovint opressor contra 
el nostre poble?

Es pot creure de debò que els ciu-
tadans de Catalunya de llengua i cul-
tura castellana es preguntarien amb 
temença si podrien continuar ser ells 
mateixos en una Catalunya indepen-
dent? Em costa de veure-ho així. Sem-
pre hi ha reductes, és clar.

Si actualment els catalans que tenen 
per llengua familiar i de relació habi-
tual el castellà desenvolupen la seva 
activitat ciutadana amb tota tranquil-
litat i normalitat, cosa que no podem 
fer els autòctons i catalanoparlants, en 
quina raó podrien basar la seva por? I 
qui pot estar segur del benefici de pro-
clamar que el catalanisme i el sobira-
nisme han d’assumir la llengua caste-
llana amb plenitud com si fos la pròpia 
de Catalunya? Si la independència 
depengués d’aquest factor, tal com l’ex-
posa el periodista, és clar i evident que 

aquest preu no es podria pagar. Seria la 
dissolució de la nació. I això ho sabia 
el general Franco i ho saben els seus 
seguidors no pas extingits.

Intentaré en les ratlles següents 
mirar vers el futur i no referir-me a l’es-
tat actual del català, sobre el qual es 
podria escriure un llibre per a comentar 
la tesi del senyor Voltes.

Ho he escrit amb anterioritat i he 
difós la idea en els àmbits que he tingut 
a l’abast quan s’ha tractat d’immigració 
i de ciutadania. N’he parlat amb polí-
tics i sociòlegs sempre que s’ha escai-
gut. I val a dir que hi han parat atenció. 

En una cosa coincideixo amb l’ar-
ticle a què faig referència, i és que no 
podem ser ni mostrar-nos indiferents en 
el marc real de cultures en contacte en 
el qual vivim.

Joan Lluís Vives, primer psicòleg de 
l’educació, ja fa segles va innovar en 
pedagogia el mot tractament. I aquest 
modest pedagog que subscriu, gosa dir 
que ja és hora de dissenyar un tracta-
ment, una proposta i desenvolupar una 
projecte que atengui la realitat nacional 
d’una manera plena, sense escarafalls 
i asseguri la continuïtat pervivent de la 
cultura catalana.

La veritat és que no se’m fa difícil 
considerar un marc cultural català que 
inclogui totes les llengües que es parlen 
a Catalunya i les manifestacions cul-
turals que se’n derivin. Tot plegat són 
mostres de cultura fetes per ciutadans 
catalans: catalans originaris de Bangla-
desh, originaris de l’Índia, de l’Argen-
tina, d’Alemanya, d’Espanya i de molts 
altres països, gent que viu i treballa a 
Catalunya. Per tant, en el gran espectre 
dels fets culturals catalans, tots han de 
ser considerats de casa. I la conside-
ració no voldrà dir solament compren-
sió, respecte; voldrà dir clarament que 
també són de casa.

Amb tot, encara hi ha més coses 
a dir. El tractament d’una situació de 
llengües i cultures en contacte demana 
escollir un model cultural basat en la 

convivència, paraula emprada equívo-
cament quan comporta la connotació 
de renúncia per una de les parts, i no és 
aquest tanmateix el sentit que li volem 
donar. Els models de tractament lin-
güístic i cultural a definir, referits a la 
població de parla castellana o qualsevol 
altra, poden ser d’assimilació, i poden 
tenir per objectiu la desaparició de 
l’expressió cultural de l’altre; de mes-
tissatge, que aigualeix tant la cultura 
dels grups procedents de la immigració 
com fa perdre la personalitat del país 
d’acolliment i posa al mateix rasant 
totes les cultures; d’aïllament, que per-
met i fomenta el fet cultural de la immi-
gració, però com una cosa independent 
d’uns quants, sense cap vinculació amb 
el país. I encara, el model de la integra-
ció que considera els drets lingüístics 
i culturals de tothom i fa que els ciu-
tadans d’altres llengües i cultures par-
ticipin en la llengua i cultura del país 
d’arribada. Dels models de tractament 
exposats, quant a la situació de cultures 
en contacte, només n’hi ha un, a parer 
nostre, de possible i justa aplicació amb 
vista a una futura independència, i és el 
model d’integració. 

Cal entendre que el 
«marc general català» 
abraça totes les 
dimensions culturals 
(incloent-hi la llen-
gua) que es viuen en 
contacte en la nostra 
socie tat i prenen, com 
a eix vertebrador de la 
nació-Estat del futur, 
la llengua i cultura 
catalanes.
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En la integració de les diverses 
manifestacions culturals, en l’àmbit de 
la cultura que es genera a Catalunya, 
caldrà distingir dos àmbits en aquesta 
proposta: el marc específic català i el 
marc general català. El marc específic 
català inclou totes les manifestacions 
de cultura catalana: llengua, costums, 
tradicions i manifestacions noves amb 
els signes propis de la catalanitat. 
Quant al marc general català, caldrà 
entendre que abraça totes les dimen-

que es viuen en contacte en la nostra 
societat i prenen, com a eix vertebra-
dor de la nació-Estat del futur, la llen-
gua i cultura catalanes. 

Expressant-ho amb una imatge, 
com si dissenyéssim dos cercles con-
cèntrics, el primer l’ocuparia el marc 

general català amb totes les cultures 
presents a Catalunya o als Països Cata-
lans; el segon el constituiria, en qualitat 
de nucli, el marc específic català. 

La societat del possible Estat català 
tindria una llengua comuna i pròpia i 
una cultura també comuna. I manifes-
tacions de cultura diverses que, per ser 
viscudes i expressades per ciutadans 
catalans d’origen diferenciat, també 
formen o formarien part de l’àmbit 
general de cultura de Catalunya.

Per a integrar cal reconèixer, i per 
a ser reconegut cal integrar-se. En 
poques paraules, do ut des.

Hom espera que si les coses es fan 
amb consideració a tothom, com hem 
intentat exposar, no cal renunciar a res 
i encara menys abraçar com a propi allò 
que ens amenaça i engoleix. Per a cons-

truir bé el país ens cal disposar de pen-
sament fort, nogensmenys. u
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La societat del possible 
Estat català tindria una 
llengua comuna i prò-
pia i una cultura també 
comuna.


