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L
es càbales sobre si la societat va
per davant de la política i els te-
mors de partits i institucions de
quedar-se enrere respecte a les

inquietuds ciutadanes responen sovint a
postures fingides o a arguments oportu-
nistes que busquen justificar decisions
adoptades en nom de majories socials
ideades a conveniència. Fins i tot quan la
preocupació sobre la distància en què
avancen política i societat és més since-
ra, els qui recorren a aquesta dialèctica
obliden que aquestes dues
realitats operen en plans di-
ferents. L’11 de Setembre
del 2012 va oferir indicis
per pensar que la societat
catalana respirava sensa-
cions de greuge nacional i
anhels d’alliberament iden-
titarimentre que les forma-
cions parlamentàries no es-
taven a la seva altura. Dos
mesos i mig després, el 25
de novembre, les urnes van
recompondre el panorama
polític anterior molt més
moderadament del que els
qui es van afanyar a posar-
se al capdavant d’una prete-
sa marea social sobiranista
havien previst. La política
catalana ha experimentat
un corriment cap al dret a
decidir, però ho ha fet
d’una manera massa entot-
solada com per concloure
que així se situa al mateix
nivell que la societat.
La disposició que mostra

el president ArturMas per-
què la consulta no tingui ne-
cessàriament abast jurídic
fa de la necessitat virtut,
atès que si s’aferrés a la lega-
litat vigent podria aconse-
guir que PSC i ICV s’apro-
ximessin a la seva agenda,
però sobretot perquè cap
consulta no es podria fer
amb solvència sense que la
seva convocatòria fos consensuada dins
de l’Estat constitucional.
Però la consulta sense valor jurídic

també és el reflex dels dubtes sobre si el
ritme al qual el procés sobiranista es pot
veure abocat després del ple parlamenta-
ri de demà no resulta excessiu. El temor
inicial del nacionalisme institucional de
quedar-se enrere respecte a l’efervescèn-
cia sobiranista es converteix ara en preo-

cupació de si no s’està precipitant en els
passos que anuncia el compromís entre
CiU i ERC.
Novament s’incorre en l’error de creu-

re que política i societat circulen en un
mateix pla. L’avançada sobiranista mira
pel retrovisor per assegurar-se que la
gent el segueix i, també, que ningú en la
societat no prova d’avançar-se a lamarxa
política. Però el que hi veu és una imatge
confusa i desconcertant, perquè la ciuta-
dania no es mou en una única dimensió,

la que conduiria Catalunya a corregir els
seus últims 299 anys d’història. La incli-
nació a reduir el futur a una via de sentit
únic i lineal, a un moment històric i fins i
tot a una sola pregunta xoca indefectible-
ment amb una realitat cada dia més
complexa, amb una societat que pot
mostrar-se favorable a ser consultada,
però que acull moltíssimes altres aspira-
cions i una càrrega creixent d’escepti-

cisme respecte al poder taumatúrgic de
la política.
Hi ha una mena de vertigen en l’am-

bient. Sempre és aventurat traçar camins
sense retorn; i encara ho és més que
aquests camins ni tan sols permetin de
fer una pausa. El temor que pel fet de pa-
rar-se un instant es refredi l’entusiasme
sobiranista –o que siguin d’altres els que
se situïn al capdavant– se sobreposa per
moments a la por d’avançar massa de
pressa pel que la societat està en condi-

cions d’afrontar. Tot i que
tambéhi ha dies en què l’an-
goixa es fa present en vore-
jar el precipici de les conse-
qüències imprevisibles. La
constatació que el procés
sobiranista únicament es
pot imposarmitjançant fets
consumats, que només així
es podrà accedir a unanego-
ciació reeixida a l’hora de
donar seguretat jurídica al
resultat final, empeny els
socis de la “transició nacio-
nal” a esforçar-se a mostrar
que el seu èxode és ja impa-
rable i precipitat. A veure si
d’aquesta manera aconse-
gueixen que Espanya i Eu-
ropa els facilitin una marxa
que no pot ser unilateral
sense patir pànic. Però el
risc de quedar-se en terra
de ningú preocupa, encara
que sigui en silenci, el nacio-
nalisme governant.
Al final sorgeix el dubte

de si s’està produint algun
avenç cap al desenganxa-
ment definitiu de Catalu-
nya respecte a l’Estat consti-
tucional o bé el moviment
que s’està donant s’assem-
blamés aviat a una volunta-
riosa mímica per la qual els
actors del viatge sobiranista
sembla que caminin quan
en realitat es mantenen an-
corats en el desconcert ge-

nerat la nit electoral del 25 de novembre.
En el fons, els dirigents sobiranistes cor-
ren un perill més gran que el d’allunyar-
se precipitadament deixant enrere la so-
cietatmentre es convencen que és això el
que els demanen els ciutadans. Corren el
perill que els ciutadans els notin absents
de la seva comesa més inexcusable, que
és governar sobre les competències que
avui exerceix la Generalitat.c

Ningúnoés imprescindible

M
algrat que ja han retirat
la decisió arran de la po-
lèmica que havia creat,
m’interessen els motius

pels quals uns dirigents sindicals po-
den arribar a la notable conclusió que
no parlar català és una forma de lluita.
Òbviament, em refereixo a la decisió
del comitè d’empresa del Teatre Na-
cional deCatalunya d’utilitzar el caste-
llà com a forma de protesta, emulant-
ne una altra d’un sindicat de Mossos
que ja abans es va cobrir de glòria. Hi
ha diverses hipòtesis per explicar
aital estupidesa, i la primera seria que
els dirigents sindicals odien el català i
aprofiten el Pisuerga de les seves rei-
vindicacions per erosionar el pobre
idioma. Però com que estic convençu-
da que això no és cert, dono la hipòte-
si per descartada. No crec que els sin-
dicalistes del TNC siguin de la lliga an-
ticatalana. Segona hipòtesi, el català
els importa un rave i per això creuen
que poden utilitzar-lo com a moneda
de canvi. Aquesta hipòtesi també re-
sulta forçada, perquè al comitè d’em-
presa hi deu haver de tot, els que par-
len català sempre, d’altres a estones, i
d’altres gens, però això no implica

que menyspreïn l’idioma. Descartant,
doncs, l’odi i la indiferència, la tercera
hipòtesi aterra en la simple propagan-
da, assegurant-se per aquesta via el
ressò mediàtic. Però en aquest cas fó-
ra bo aconsellar-los que en lloc de to-
car les pilotetes a l’idioma, ensenyin
les pròpies en algun Full Monty parti-
cular, que sempre resultarà força més
simpàtic. En qualsevol cas, menys-
prear un idioma per alçar una pancar-
ta sindical és una manera molt cafre
de publicitar-se.
I queda una darrera hipòtesi, tal ve-

gada la més probable i ensems més
preocupant: la idea que el català és pa-
trimoni del Govern català i dels par-
tits nacionalistes, i per tant es pot con-
cebre com a ring de boxa.
Pensar que la llengua pròpia d’un

territori, patrimoni cultural de valor
incalculable i parlada per milions de
persones, pugui ser l’arma llancívola
per pressionar en una negociació sin-
dical és tan mesquí com insultant. La
llengua és un territori comú, un lloc
de trobada, el camp de joc en el qual
teixim una identitat col·lectiva. I si
això no està diàfanament clar pel que
fa al català, no és perquè no compleixi
aquests requisits, sinó perquè és l’idio-
ma propi d’un país que viu en una pro-
funda anormalitat nacional. Bé ho sa-
ben els que el situen al centre de la
diana, sabedors que disparar contra
un idioma és disparar contra l’ànima
d’un poble. I així ho perceben també
els d’aquest comitè d’empresa, amb
unes intencions menys perverses pe-
rò igualment lesives. Com se’ls pot
passar pel cap d’utilitzar el català com
a element de pressió?
En fi, no deixa de ser trist que això

passi l’any del centenari Espriu, el poe-
ta que va viure per “salvar els mots”.
Tants anys després, encara estem
igual, protegint l’idioma de tota mena
d’assalts, alguns de més cafres, d’altres
de més estúpids. El temps no passa.c

Massadepressa
L’idioma

comapancarta

E
ra la primavera del 1974 i l’úni-
ca televisió que emetia des de
Barcelona, en blanc i negre sens
dubte, era al palauet Miramar

deMontjuïc. Carlos Sentís dirigia un pro-
grama de debat i es tractava de discutir si
RichardNixondimitiria coma conseqüèn-
cia de l’escàndol Watergate. Santiago
Nadal, el meu primer mestre en periodis-
me, sostenia que de cap manera. Em van
demanar quem’atrevís a sostenir la conve-
niència de la dimissió, com si fos una me-
na d’espàrring jove i inexpert a qui podi-
en colpejar amb la seva autoritat.
Van dir que havia perdut el debat, però

Nixon va dimitir a l’agost d’aquell any per
les seves mentides i equivocacions políti-
ques. Semblava que el prestigi de la presi-
dència americana havia caigut en picat i
que difícilment es recuperaria. Tot i que,

com ja sabem, no va ser així i la Casa Blan-
ca és encara l’epicentre del poder al món.
Si les institucions funcionen, la demo-

cràcia pot superar totes les crisis per més
incòmodes i lletges que siguin. Cal saber
el que passa i exposar-ho amb tota clare-
dat. Els mitjans de comunicació tenim un
paper bàsic en aquesta tasca de construir
el primer esborrany de la història. No es
tracta de fer caure governs ni de fastigue-
jar ningú, ni molt menys d’arruïnar el
prestigi de les persones. El periodisme és,
entre altres coses, explicar el que passa i
no construir escenaris imaginaris sobre el
que ens agradaria que passés.
La salvació de la democràcia és precisa-

ment demanar responsabilitats sobre les
accions equivocades o delictives dels qui
tenen càrrecs amb projecció pública. Són
les institucions les encarregades de jutjar

si hi ha responsabilitats polítiques o pe-
nals sobre casos de corrupció que surten
a la llum. No em produeix cap por que hi
hagi corrupció perquè n’hi ha hagut, n’hi
ha i n’hi haurà sempre mentre la condició
humana continuï sent fidel a si mateixa.
El quem’inquieta és la impunitat d’aques-
tes accions quan es volen tapar, amagar o
s’intenta desviar l’atenció cap a la possi-
ble culpabilitat d’altres eludint la pròpia.
Qui la fa, la paga, deia Soraya Sáenz de
Santamaría. A veure, doncs.
Els sistemes lliures ho poden continuar

sent mentre tinguin capacitat d’autocríti-
ca i sempre que els principals protagonis-
tes de les pràctiques corruptes es respon-
sabilitzin de les seves accions. Una dimis-
sió a temps pot fer un gran bé a una socie-
tat en temps convulsos. Ningú no és im-
prescindible enlloc. Mai no ho ha estat.c

En lloc de tocar les pilotes
al català, val més que
ensenyin les seves en algun
‘Full Monty’ particular
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