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Vargas Llosa, contradictori
És curiós com aquest senyor ataca de
manera furibunda el nacionalisme en ge-
neral, però ho fa precisament des de les
trinxeres del nacionalisme agressiu i ex-
cloent per criticar un suposat naciona-
lisme que té només com a raó de ser la
simple supervivència cultural.

També defensa de manera força radi-
cal el liberalisme polític i econòmic, pe-
rò, alhora, sovint es queixa de la trivialit-
zació de la cultura en la nostra societat,
quan és obvi que la cultura deixada a les
lleis del mercat té aquesta evolució.

Resulta curiós tot plegat, però potser
no ho és tant si hi mirem de trobar un ne-
xe comú.

JOSEP CLAVERA BARBANY
GRANOLLERS

Nou carril VAO a la C-58
Em sorprèn la decisió de la Generalitat
de donar un servei tan limitat al recent-
ment inaugurat carril VAO entre Barce-
lona i Ripollet. Cada dia utilitzo l’auto-
bús d’empresa que fa el trajecte entre

Barcelona i Sant Cugat i m’ha sorprès
molt saber que el nou carril VAO no dó-
na servei als vehicles que surten de ma-
tí de Barcelona, ja que en aquest horari
només és carril d’entrada.

Pensava que els 80 milions d’euros in-
vertits en la monumental obra i el pati-
ment d’aguantar més de quatre anys les
corresponents retencions en aquesta via
tindrien la seva recompensa per a tots els
usuaris que fem servir el transport pú-
blic o busquem altres alternatives de
transport que fomenten la sostenibilitat
a la ciutat. Un cop més, estava equivocat.

JOSEP PARÉS CANADELL
BARCELONA

Dret a vot
He verificat, al cens electoral, les dades de
la meva dona i meves per comprovar el
nostre dret a vot en les eleccions catala-
nes. Jo podré votar perquè compleixo els
dos requisits indispensables: tenir la na-
cionalitat espanyola i estar empadronat
a Catalunya. Ella, en canvi, no pot perquè,
malgrat que fa anys que resideix aquí i
parla perfectament en català, no té (ni vol

demanar) la nacionalitat espanyola. És
injust que una persona, de les Canàries
per exemple, sense sentir-se catalana i
sense saber l’idioma, pugui votar a les au-
tonòmiques simplement empadronant-
se a Catalunya poc abans de les eleccions
i, en canvi, una persona de Perpinyà (Ca-
talunya Nord) que fa anys que resideix a
Catalunya, se sent catalana i coneix la
llengua no pugui votar perquè té una na-
cionalitat que no és l’espanyola.

LLUÍS VALÈNCIA ANTÓN
BARCELONA

L’excel·lència del ballet
Esticindignadadecoms’agraeixenaquest
país la generositat i la valentia i com es va-
lora el talent. Llegeixo les cròniques sobre
l’American Ballet Theatre i flipo! ¿Vam
veure la mateixa companyia? Vaig llegir
moltesveuscrítiquesambelcosdeballdel
Llac dels cignes del nostre (malaurada-
ment no sé fins quan) Barcelona Ballet.
Ángel Corella, amb el poc temps que va te-
nir –per manca de mitjans econòmics–
d’homogeneïtzarcignes,vaferunmiracle!
Un cos de ball molt superior al de la com-

panyia americana que precisament el Li-
ceu ens porta amb gran parafernàlia l’any
que el magnífic artista espanyol se n’ha
acomiadat. Es donen premis de dansa pe-
rò cap a ell. ¿Em poden explicar qui se l’ha
jugat més que Ángel Corella perquè per fi
hi hagués al nostre país, ara a Catalunya,
una companyia de ballet en condicions?
Ningú, però es premia Tamara Rojo –amb
tot el respecte a aquesta gran ballarina–
que ni de broma se la juga pel seu país; es
premia el col·lectiu La Porta –amb tots els
meus respectes a la creació contemporà-
niaquefan,iquesemblaqueésl’únicinte-
ressant per als nostres polítics–, però cap
reconeixementa l’excel·lència delclàssici
a la gran oportunitat a tot nivell (econò-
mic, cultural, educatiu i social) que signi-
fica el Barcelona Ballet. Vergonyós!

CAROLINA MASJUAN
VILALBA SASSERRA
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Després de la independència (1): l’evolució sociolingüística

Un dels temes que susci-
ten més passions en
evocar la independèn-
cia de Catalunya és el
lingüístic. Com queda-

rien les llengües en un país indepen-
dent? És evident que predir amb de-
tall el que passarà és en el fons im-
possible, però potser sí que s’hi pot
fer una aproximació, partint de l’es-
tructura actual del país i dels conei-
xements que brinda la sociolingüís-
tica comparada. En aquest sentit,
disposem de l’experiència d’un cert
nombre de països relativament si-
milars a Catalunya que ens ajuden a
entreveure què podria passar en el
cas català.

D’entrada, comencem pels aspec-
tes demogràfics. Després de la dar-
rera gran onada immigratòria, un
37% la població del Principat deia
que la seva llengua era el català, un
9% es declarava bilingüe, el castellà
era la llengua d’identificació d’un
47% i les altres llengües i combina-
cions arribaven al 7%. El 78% deia
que sabia parlar català i el 100%, cas-
tellà. Si no s’hi barregen circumstàn-
cies tràgiques poc previsibles en el
marc de la Unió Europea, doncs, un
procés d’independència no canvia-
ria substancialment l’estructura po-
blacional del país. Com a molt,
d’acord amb l’experiència bàltica i
quebequesa, en un escenari d’inde-
pendència potser alguns col·lectius
d’origen espanyol poc arrelats deci-
dirien marxar de Catalunya i, sobre-
tot si la crisi s’allargava, un percen-
tatge dels nouvinguts menys arre-
lats preferirien traslladar-se a un al-
tre país amb millors expectatives.
No és previsible, en canvi, que hi ha-
gués una arribada massiva de catala-
noparlants del País Valencià i les
Illes cap a Catalunya.

L’accés a l’estatalitat
implicaria molt proba-
blement un increment
de l’ús del català, especi-
alment en alguns àmbits
en què ara és molt poc
present, com l’adminis-
tració estatal, l’exèrcit, el
món judicial i alguns
sectors socioeconòmics.
En aquest context, és
bastant previsible que,
com han fet fins ara, els
professionals liberals s’adaptessin
amb rapidesa a la nova situació,
aprenent si calia català i introduint-
lo en –una part de– les seves activi-
tats. D’altra banda, la nova situació
facilitaria una millora de la deterio-
rada posició del català en el panora-
ma audiovisual. Tot plegat compor-
taria un increment substancial de la
valoració del capital saber català, la
qual cosa afavoriria que determi-
nats segments de la població que
fins ara n’han viscut al marge consi-

i si els immigrats eslaus se serveixen
del rus per sobreviure a Txèquia,
amb molta més raó hem de pressu-
posar que la majoria dels hispanò-
fons residents a Catalunya continu-
arien servint-se de la seva llengua
durant la major part de la seva vida
quotidiana. Certament, s’anirien bi-
lingüitzant, sobretot els més joves,
i els monolingües minvarien. Però
el castellà continuaria essent perce-
but per bona part de la societat ca-
talana com un capital molt valuós,
fins i tot si sols tingués un estatus ju-
rídico-polític molt feble. De fet, la
immensa majoria dels catalanopar-
lants continuaria sabent i aprenent
castellà. Tornem a les comparaci-
ons: l’any 2012, la llengua estrange-
ra més coneguda pels bàltics conti-
nuava essent el rus, mentre que a
Eslovènia era el croat, i a Andorra,
el castellà. A més, sobretot si Cata-
lunya continuava formant part de la
Unió Europea, difícilment es podria
evitar que el castellà continués se-
nyorejant els quioscos i les llibreri-
es, les botigues de videojocs i proba-
blement fins i tot els cinemes i el
consum televisiu a Catalunya du-
rant molt de temps.

En pocs mots, és francament di-
fícil imaginar un procés en què el
castellà caigui en una posició de
marginalitat social a Catalunya. Les
rutines sociolingüístiques triguen
dècades a transformar-se, i ni tan
sols en la hipòtesi extrema que que-
dés privat de qualsevol estatus ofi-
cial no seria previsible que deixés de
ser enormement present en la vida
quotidiana de Catalunya.

[La segona part d’aquest article
tractarà, demà i en aquesta mateixa
pàgina, la qüestió de l’estatus jurídi-
co-polític de les llengües en cas d’in-
dependència de Catalunya.]

deressin que aprendre’l
és una bona inversió per-
sonal. És previsible, per
tant, que el coneixement
i l’ús del català augmen-
taria en quantitat i quali-
tat, sobretot en la mesu-
ra que això anés lligat a la
promoció social dels in-
teressats.

Ara bé, contràriament
al que alguns volen fer
creure, és pràcticament

impossible que aquests canvis im-
pliquin que el castellà deixi de ser
àmpliament usat en la vida social.
Als països bàltics, on el rus no té es-
tatus oficial ni és d’aprenentatge
obligatori, vint anys després de la
independència continua essent fre-
qüent que els letons i els estonians
es passin al rus a l’hora de parlar
amb compatriotes russòfons. Si hi
ha milers de danesos, noruecs i su-
ecs que treballen en un altre país es-
candinau mantenint la seva llengua,

F. XAVIER VILA

SOCIOLINGÜISTA, PROFESSOR DE LA UB
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