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A les portes d’un gran canvi?
Bernat Joan i Marí

H

i ha molts indicis, actualment,
a Catalunya, que indiquen que
probablement som a les portes
d’un gran canvi. La impossibilitat de
reformar una Espanya que es veu a si
mateixa com a monolingüe, monocultural i mononacional va quedar ben manifesta amb el colp de porta que va suposar l’esclafada de l’Estatut del 2006. El
president Pasqual Maragall va dedicar
els seus tres anys al capdavant de la presidència de la Generalitat de Catalunya
a intentar fer realitat el somni del seu
avi, el gran poeta Joan Maragall: aconseguir l’encaix d’una Catalunya reconeHVEBDPNBOBDJÓFOFMDPOUFYUEVOB
&TQBOZB QMVSBM  B USBWÊT EVOB NFOB
d’autonomisme asimètric. No se’n va
sortir. A l’altre costat, quan en Maragall
BWJJOÊU WBEJSBMMÖEFjFTDPMUB &TQBOZBv  OP IJ IBWJB OJOHÙ RVF UFOHVÊT
ganes d’escoltar res.
La conseqüència va ser ben clara.
Aleshores es va produir el gran canvi
RVFBSBOPNÊTGBMUBDFSUJàDBSFOBRVFMM
moment, la societat catalana, el poble
de Catalunya va decidir que Espanya
era irreformable, que l’Espanya plural
era impossible i que l’únic camí vàlid
per a Catalunya era la independència.
De fet, estic convençut que entre l’any
2006 i el 2007, Catalunya es va independitzar d’Espanya. El fet ja s’ha produït. Catalunya ja se sent plenament
independent. I crec que els dos últims
Onzes de Setembre ho han demostrat a
CBTUBNFOU"SBOPNÊTDBMDFSUJàDBSIP
Catalunya ja se sent independent, però
Espanya encara no se n’ha volgut adonar. Per a l’Espanya cega, sorda i incapaç de dir res que no estigui en els seus
catecismes preestablerts, Catalunya
continua essent una comunitat autònoma. Però això ja fa alguns anys que
ha canviat radicalment. El problema
EFMBDFHVFTBJMBTPSEFTBE&TQBOZBÊT
RVFQPESJBTFSRVFFMQSPDÊTEFDFSUJàDBDJÓDPNQPSUÆTBMHVOFTUVSCVMÍODJFT
Perquè, no per evident, tot plegat els
resulta menys impensable.

Particularment, m’he manifestat
TPCSFBRVFTUBRÛFTUJÓBSHVNFOUBOURVF 
en política, moltes coses passen quan ja
han passat. Els règims cauen quan ja han
caigut, els països certifiquen la independència quan ja s’han independitzat, els
canvis es mostren quan —en l’estructura profunda— ja es troben assentats.
*OUFOUBSGFSNBSYBFOEBSSFSFÊTBCTVSE
J BNÊT QPUDPNQPSUBSUPUBVOBTÍSJF
EFQFSJMMTFOSFMBDJÓBMBEFTFTUBCJMJU[BDJÓEFMBTPDJFUBUJBMBDPOáJDUJWJUBU
TPDJBM5BNCÊQPEFNPCTFSWBSRVF UBM
com va quedar ben palès als Balcans
en la dècada dels anys noranta del segle
QBTTBU FMQPUFODJBMDPOáJDUJVÊTNPMU
NÊTFMFWBUBMMÆPOFMTFOUJNFOUEJEFOUJUBUOBDJPOBMÊTNÊTGFCMF"&TMPWÍOJB 
amb un fort sentiment nacional i amb un
domini clar de la llengua eslovena (principal tret d’identitat del país, com ocorre
UBNCÊFOUSFOPTBMUSFT OPIJWBIBWFS
guerra. A Croàcia, algunes batusses. I a
Bòsnia-Hercegovina, on el percentatge
de gent que maldava per la independènDJBFSBNPMUNÊTCBJY MBDPTBWBBDBCBS
FOVOCBOZEFTBOH"NCBJYÖOPNÊT
WVMMEJSRVFDPOTJEFSRVFMBDPOáJDUJWJUBU
QFSRÛFTUJPOTOBDJPOBMTÊTNÊTQSPCBCMF
a les illes Balears que no a Catalunya, i,

FODBSB NPMUNÊTQSPCBCMFBM1BÎT7BMFOcià que no a Catalunya ni a les Balears.
&TQFSFRVJWPDBSNFJRVFMBDPOáJDUJWJtat sigui baixa pertot arreu…
Som a les portes d’un canvi important, que ja s’ha produït, però que ara
estam certificant. El poble, la gent, la
societat, ho haurà de decidir el pròxim 9
de novembre, dient si vol que Catalunya
sigui un estat i dient si vol que aquest
estat sigui independent. Tot apunta que
FMjTÎTÎvUÊUPUFTMFTEFHVBOZBS*RVF
ha estat un factor decisiu a l’hora de
MBCEJDBDJÓ EFM #PSCÓ SFHOBOU àOT BM
KVOZ BGBWPSEFMTFVàMM'FMJQ TPUBVO
'FMJQIPWÆSFNQFSESFBNCVOBMUSFIP
recuperarem?).
Però, per a molts, per a aquells que
continuen sords i cecs davant les evidències, la batalla encara continua.
En comptes d’adaptar-se a la voluntat
majoritària de la gent i fer el possible
perquè no hi hagi sotragades innecesTÆSJFT DPOUJOVFOQMBOUFKBOUFMQSPDÊT
FOUFSNFTDPOáJDUJVT*OPEFJYFOEBDtuar per molt que la societat hagi marcat
clarament el camí.
I un dels camps on la batalla conUJOVBÊT QSFDJTBNFOU FOFMDBNQEF
la política lingüística. D’una banda
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—i ja en parlàrem en un paper anterior, en aquesta mateixa revista—,
el règim treballa per desconnectar
Catalunya de la resta de Països Catalans. Per això s’ha aguditzat la batalla
contra la llengua catalana perpetrada
pel Partit Popular tant al País Valencià
com, molt especialment, durant aquesta
legislatura, a les Illes Balears. Ara fa la
JNQSFTTJÓRVFFTUBOHBTUBOUFMTEBSSFST
cartutxos, intentant fer tot el mal que
sigui possible abans de perdre les pròximes eleccions.
1FSÖ BJYÎNBUFJY MBCBUBMMBUBNCÊ
s’ha traslladat a Catalunya. Un primer
colp, una mica indirecte, s’ha orquesUSBUBUSBWÊTEFMB-MFJPSHÆOJDBQFSB
MBNJMMPSBEFMBRVBMJUBUEFMFEVDBDJÓ
(LOMQE), llei feta bàsicament per a
recentralitzar el sistema educatiu i per
a enfortir el paper de l’Estat a l’hora de
determinar els programes educatius. La
LOMQE, doncs, ha estat un element de
MMVJUBDPOUSBFMQSPDÊTEFOPSNBMJU[BDJÓ
MJOHÛÎTUJDBFOMÆNCJUEFMFEVDBDJÓ B
UPUBSSFVEFMT1BÐTPT$BUBMBOT UBNCÊB
Catalunya).
-BMUSFFMFNFOU NPMUNÊTEJSFDUF 
que està utilitzant el règim per a
intentar reduir l’oficialitat de la llenHVB DBUBMBOB  B $BUBMVOZB  ÊT FM TJTUFNBKVEJDJBM&MQPEFSKVEJDJBMÊTFM
que menys s’ha adaptat a la pluraliUBUNÊTPNBODPàDUÎDJBEFM&T-

tat dit autonòmic. L’estat es proclama
autonòmic, però el poder judicial està
fortament centralitzat. Així mateix,
FMTTFDUPSTNÊTMJCFSBMTEFM&TUBUFT
proclamen favorables a la pluralitat
MJOHÛÎTU JDB 1FSÖ MBENJOJTUSBDJÓ EF
KVTUÎDJBÊT FODBSB QSÆDUJDBNFOUNPOPlingüe pertot arreu. Per tant, el règim
UÊFOFMTJTUFNBKVEJDJBMVOBFJOBQPUFOU
al servei de l’anorreament de totes les
llengües que no siguin l’única que l’Estat reconeix com a oficial seua. I l’està
VTBOU  EFT EF MB EFTDPOOFYJÓ FTQJSJtual de Catalunya, amb una intensitat,
amb una duresa i amb una matusseria
totalment inaudites.
Amb la llei marca de la casa del
NJOJTUSF 8FSU FT QSFUÊO RVF UPUT FMT

infants estudiïn la mateixa història
E&TQBOZB FOGBJHVOBTJNQMJàDBDJÓ 
per tal d’aconseguir uns ciutadans
plenament identificats amb l’Estat. I
amb les recents disposicions judicials,
òrgans com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pretenen posar fi al
sistema educatiu vehiculat en llengua
catalana. Lamentablement per a ells,
tot apunta que han fet tard. Però, mentre esperam el gran canvi, els catalans
tampoc no podem abaixar la guàrdia. El
QSPDÊTDBQBMBSFDVQFSBDJÓEFMBMMJCFSUBUOBDJPOBMJFMQSPDÊTEFSFDVQFSBDJÓ
del paper que pertoca a la llengua cataMBOBOPTÓOEJWFSHFOUTOJDPOUSBEJDUPSJT 
TJOÓEPTQSPDFTTPTUBMNFOUQBSBMpMFMT*
que es retroalimenten. u
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