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Consells Populars 
de Cultura Catalana*
Joan Fuster (any 1981)

Acció infinitament 
més dràstica

Sota la bota de Franco, la reacció 
instintiva a favor del català, si hagués 
volgut donar-se, no hauria pogut tenir-ne 
l’oportunitat. El franquisme, des del pri-
mer dia, i fi ns a l’últim moment, s’ha-
via proposat fer desaparèixer el català. 
Les mesures administratives preses con-
tra l’idioma, amb Franco, no van ser de 
mera censura. Hi hagué una censura 
que el català compartia amb el caste-
llà; però hi havia alguna cosa més, una 
política deliberada de genocidi cultu-
ral. Carles Riba solia dir-ho de tant en 
tant; almenys, jo li ho vaig sentir dir 

més d’una vegada: «Ara no depenem de 
l’humor d’un coronel o d’un buròcrata. 
La campanya ofi cial contra el català ha 
estat inspirada per algú que sap com es 
pot fer que mori una llengua. Un fi lò-
leg...» I no citaré els noms sobre els 
quals requeia la sospita de Riba. I això 
que encara no s’havia introduït la tele-
visió en els nostres costums; ni la ràdio 
preveia eixamplar la seva audiència a 
través de la multiplicació dels transis-
tors. Carles Riba pensava en l’escola, en 
els periòdics, en els llibres, en el veto a 
les traduccions, en la Universitat, potser 
en el teatre... Jo crec que Riba tenia raó. 
I un dia, algú ho especifi carà. És una 
qüestió de temps.

EI risc de la passivitat

Avui, a tot arreu dels Països Cata-
lans —i més en la zona sotmesa a l’Estat 
francès—, la llengua dominant té totes 
les de guanyar: la postergació del català, 
consumada, té unes oportunitats molt 
primes de ser superada. Legalment, les 
traves s’han afl uixat. Però s’han afl uixat 
massa tard. Si l’empenta iniciada l’any 
1931 no hagués estat dramàticament 
interrompuda, probablement nosaltres 
no hauríem de lamentar uns obstacles 
tan aguts. La castellanització dels Paï-
sos Catalans de l’àrea espanyola s’ha 
endurit. I no penso solament en la mul-
titud immigrada; penso, sobretot, en la 
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passivitat amb què els catalanoparlants 
hem acceptat la imposició del castellà. 
En tots els nivells. Davant un televisor, 
un catalanoparlant deixa de ser catala-
noparlant per a ser televident en castellà, 
o en francès.

Influència dels mitjans de 
comunicació moderns

En la desestabilització social del 
català, i sobretot en l’àmbit familiar, 
la ràdio, en primer lloc, i la televisió, 
després, han estat factors determinants, 
coadjuvant-hi el cinema. Però, a mesura 
que s’escampava l’ús de la ràdio, s’en-
cetava una situació inèdita: per primera 
vegada, des de feia gairebé mil anys, en 
els domicilis de llengua catalana s’intro-
duïa una veu que parlava en castellà —o 
que cantava en castellà— durant hores i 
hores cada dia. Ningú no podia ser tan 
impermeable perquè aquesta ingerència 
lingüística, ben rebuda, no repercutís en 
els hàbits col·loquials. El primer pas de 
la castellanització havia estat, en els 
segles xvi i xvii, el fet que els catalano-
parlants s’acostumessin al castellà. En 
alguns segles, s’hi acostumaven amb el 
tracte dels forasters  —castellans— que 
venien a aveïnar-se entre nosaltres, amb 
els frecs amb les tropes castellanes que 
anaven i venien per ací, amb els sermons 
dels capellans barrocs, amb el pas dels 
cómicos de la lengua, amb... Aquestes 
intromissions expliquen moltes coses. 
La ràdio les superava. La televisió, de 
seguida, les ha magnifi cades. És una 
dada que no hem d’oblidar.

No podem perdre el temps

El català, a les acaballes del fran-
quisme i avui, ha tingut un mòdic accés 
als mitjans de comunicació de masses: 
sia al cinema, a la ràdio o a la televi-
sió. Tal penetració no és sufi cient. Si 
el català no ha de morir, caldrà instau-
rar-lo plenament en aquesta línia. No 
estem per perdre temps. Cal catalanit-
zar el cinema, cal catalanitzar la ràdio, 
cal catalanitzar la televisió, i urgent-
ment. I els diaris, és clar. Però, com? I 
qui ho podria fer? Hi ha, en uns casos, 
el monopoli de l’Estat, que, a tot estirar, 
farà concessions no massa clares. Pot 
haver-ne fetes algunes al Principat, en 

la ràdio o en la televi-
sió, i pot arribar a ser 
condescendent amb les 
Illes, que no ho sé, i al 
País Valencià —àmbit 
catalanoparlant dens, 
malgrat el seu bilin-
güisme territorial—, 
però, evidentment, 
hi ha una sistemàtica 
marginació del català. 
I hi ha, per altra banda, 
l’empresa pr ivada. 
L’empresa privada, que 
va a fer diners, no adop-
tarà el català fi ns que el 
català no sigui lucratiu 
en la publicitat. Igual 
que el cine. I igual que 
tot. És el sistema.

El to de la llengua

Un idioma no se sosté amb les cimes 
de la lírica: la seva unitat ha de ser, 
sobretot, col·loquial, i a un nivell que 
afecti la mateixa literatura. Qui s’ha pre-
ocupat fi ns ara de trobar el punt dolç que 
faciliti la recuperació unitària?

Ser català

No ens hem pas d’enganyar: és català 
qui parla català, o, a tot estirar, qui, 
sense parlar-lo, creu que ha canviat de 
nacionalitat, de societat, de món. 

Necessitat d’integració

«Són catalans tots aquells que treba-
llen i viuen a Catalunya», deia un eslò-
gan polític, molt difós en els darrers 
anys. I no estava gens mal vist, això. 
Però, responia de debò a una exigència 
nacional clara? L’enyorat Joan Ballester 
i Canals solia impugnar-lo: no li sem-
blava suficient. De fet, no ho és. Per 
més aigua que vulguem abocar al vi, 
la qüestió dels immigrats passa per una 
necessitat d’integració a la societat que 
els rep, i la llengua ocupa un lloc defi -
nitiu en aquest tràmit. Cal alguna cosa 
més que viure i treballar. L’assimilació 
idiomàtica, no solament en l’etapa de 
Franco sinó avui mateix, resulta difícil. 
Hi mancaven, i hi manquen, els mitjans 
adequats per a propiciar-la, negats per 

l’Estat espanyol. I negats a consciència. 
Algun ministre de la dictadura no va 
tenir cap escrúpol a confessar-ho: esti-
mulant la invasió pacífi ca dels treba-
lladors castellanoparlants, la unitat de 
l’Estat es reforçava, perquè, a la llarga, 
produiria la castellanització total dels 
Països Catalans.

De cara al futur, 
mirant l’esdevenidor

Els immigrats no són culpables. 
Expulsats de la seva terra per unes 
estructures arcaiques de la propie-
tat rural, i per un règim que no volia 
saber-ne res o més aviat aprofi tar-se’n, 
ja no regressaran mai al lloc d’origen. 
Són irreversiblement catalans. I ells ho 
saben. I més tard o més d’hora, el català 
esdevindrà la seva llengua. Bé, fóra natu-
ral que ho esdevingués. Hi ha hagut, i 
sens dubte continua havent-hi, friccions 
anecdòtiques, perquè el patriotisme lin-
güístic és tremendament vidriós. Però, 
¿no mereixen, ells, un respecte que vagi 
més enllà de tot això? Lògicament, res-
pectar-los equival a integrar-los en la 
nostra llengua. ¿No tindrien aquest res-
pecte a França, a Alemanya, a Angla-
terra, i no el tindrien els nostres, si fossin 
immigrats a Madrid, a Sòria, a Sevilla, 
a Guadalajara? Les polèmiques literàries 
que s’han desencadenat entorn de l’im-
migrat castellanoparlant als Països Cata-
lans són —han estat i són— amenament 
absurdes. La immigració castellanopar-
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lant ha trobat uns estranys defensors dels 
seus drets lingüístics. I dels seus drets 
culturals. Solen ser uns xenòfobs caste-
llanistes emergits, no del proletariat, sinó 
de la microburgesia —com deia el mala-
gueny Diego Ruiz— dels escalafons, que 
ni tan sols són «castellans», sinó andalu-
sos o aragonesos.

Tot a favor seu 

En realitat, no cal ni que ens recoma-
nin el «respecte» a la llengua i a la pos-
sible cultura dels immigrants castella-
noparlants. Els castellanoparlants dels 
Països Catalans ho tenen tot a favor seu, 
com ho havien previst Franco i Américo 
Castro: l’escola, els diaris, la televisió, 
tot. El problema no és d’ells; el problema 
és nostre, que, per al català, encara tot 
ens va en contra. Tenen, ells, a favor 
seu, la sencera indústria editorial dels 
Països Catalans. Què més volen? Parlar 
d’una qualsevol marginació del castellà, 
als Països Catalans, no solament és una 
ximpleria: és, sobretot, afegir als odio-
sos trucs del genocidi franquista un plus 
d’ignomínia. 

L’acció governamental

I per què no deixem de costat la his-
tòria i no pensem en el dia de demà? 
Un idioma no pot subsistir a força de 
grans poetes, de distingits novel·listes, 
d’escriptors subalterns entre els quals 
m’incloc. No basta una literatura; ni 
que sigui insigne, i la nostra ho és. Una 
literatura no pot salvar-se si no se salva 
la llengua en què s’escriu.

Personalment, a mi, la literatura 
m’interessa molt, però més que la lite-
ratura m’interessa la llengua. Cor-
rem el perill que llegir Foix, Espriu o 
Brossa sigui com llegir Virgili, Horaci 
o Marcial, respectivament. Una llen-
gua difunta? ¿No serà demà passat lle-
gir català una eventualitat erudita, com 
avui ho és llegir llatí? La recuperació del 
català demana moltes activitats governa-
mentals, però no hi ha governs —quins 
governs?— que les acceptin. Només hi 
ha un govern, i poderós, que hi està en 
contra: el de Madrid, i el de les seves 
sucursals. La il·lusió de Madrid no és 
de resoldre el problema econòmic, ni la 
convivència liberal, ni remeiar la deso-

cupació laboral a Andalusia o a Extre-
madura. Tots tracten que la perifèria 
parli en castellà. Tots! No és solament 
l’herència del franquisme. O sí.

Cal esperar

Si hi ha una esperança de salva-
ció per al català ha de ser assumida 
enèrgicament pels catalanoparlants i pels 
castellanoparlants que se’ns uneixin en 
una mateixa concepció nacional. Sobre-
tot, la decisió dels catalanoparlants. Que 
no sempre és efectiva. La campanya del 
català al carrer, poso per cas, quina 
repercussió ha tingut? I no és d’ara. 
Conten que, en una visita d’Alfons XII 
a Barcelona, don Toni Maura, mallor-
quí castellanitzat, li feia una observació 
oportuna: «Majestad, hay muchas ban-
deras catalanas pero pocos letreros en 
catalán.» Això s’ha repetit, i es repeteix 
cada dia. Jo m’estimaria més una dismi-
nució de quadribarrades a canvi de més 
«lletreros» en català: en les botigues, en 
els senyals de trànsit, en la toponímia, 
en els menús dels restaurants. La ban-
derola té la seva importància, però més 
en té la llengua. I no cal dir que, al País 
Valencià —no parlo de les Illes—, com 
més banderes necessàriament quadribar-
rades aguantem amb una franja blava, 
més castellà es parla.

Fidelitat plena

Per a salvar el català, d’un cap a l’al-
tre de l’àrea lingüística, no hi ha més 
remei que reclamar dels catalanopar-
lants una fi delitat plena a la llengua, i 
en tots els aspectes: a l’hora d’escriure 
llibres i a l’hora de fer publicitat per 
als productes industrials. La desgrà-
cia és que això falla. Hi ha el «mercat 
nacional», que funciona en castellà, 
tant per a les edicions dels historiadors 
esquerranots com per als capitalistes 
locals: tots coincideixen en el caste-
llà, perquè és més lucratiu. No és una 
qüestió de «classes»: ho és de negoci. 
Totes les dretes i totes les esquerres 
«catalanes» odien ser precisament 
«catalanes», i parlar català. Si, als Paï-
sos Catalans, l’idioma fos fàcilment 
extirpable —com un queixal deterio-
rat—, la «classe política» hauria optat 
per extirpar-lo. La llengua és incò-

moda, per als uns i per als altres. Des 
de Madrid, sobretot. 

Sense alternatives

Als Països Catalans l’idioma comú 
es troba geogràfi cament perplex i inde-
fi nit. No hi ha cap alternativa contra 
aquesta sinistra maquinació de I’unita-
risme espanyolista, si no és una represa 
àmplia de l’autoconsciència més ele-
mental. I de Salses a Maó, i de Fraga a 
Elx, i d’on sigui on sigui, la reclamació 
del català com a idioma normal ha de 
ser terminant. Els dissidents localistes, 
de les Illes i del País Valencià, s’hi apun-
taran o preferiran agenollar-se davant el 
castellà? Siguin discrepàncies regionals 
o fonètiques, hem d’afermar-nos, si no 
com a catalans, almenys com a catala-
noparlants. Els qui no entrin en aquesta 
operació clarifi cadora, ja sabrem qui o 
què són: castellanistes, espanyolistes o 
tant se val. I si multitudinàriament no 
hi ha una resposta catalana, o catalàu-
nica, ja podem deixar-ho córrer. Perquè 
no és des de Madrid i amb la seva Cons-
titució que ens han de salvar la llengua.

El català ens ha d’unir

Si els catalanoparlants volem conti-
nuar parlant en català, si volem que els 
immigrats que es catalanitzen parlin 
català, si volem, indígenes i immigrats, 
ser els qui no podrem ser sinó tots uns, 
i a partir d’una defi nició gramsciana de 
les classes populars, el català ens ha de 
reunir amb les reclamacions òbvies: tots 
els mass-media i alguna cosa més. I, si 
no emprenyem, no ens en faran cas. Hem 
d’exigir el català com a llengua pròpia dels 
catalans, amb tots els efectius culturals, 
administratius, polítics. I no solament al 
Principat. Ha de ser a tota l’àrea lingüís-
tica. En tot cas, si els catalans, els catala-
noparlants, dimitim de parlar en català, 
el saldo serà tenebrós. Ens convertirem... 
en què? No en «espanyols», perquè ja ho 
érem per defi nició jurídica, molt abans. 
En què ens convertirem?

Un punt de partença

Com es pot ser català sense ser valen-
cià i sense ser mallorquí, i viceversa? És 
un punt de partença. ◆


