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Ho llegeixo en articles i a les
xarxes, ho sento a crits en
un plató, amb un puntillis
me fonètic que resulta pot

ser més violent: “Lleida en castellà es
diu Lérida, igual que Londres”. Mira
quecomparar lacapitalde laTerraFer
maambla imperialCity,quepomposos
són els clergues de la correcció lingüís
tica espanyola! Estic per començar a
pronunciar la veu àrab deLarida, o per
fer anar el Leyda medieval, que tant
s’assembla a la fonètica que gastaven
aquells voluntariosos que baixaven
amb els esquís i el Moncler a l’estació
YeidaPirineus.
Hi ha hagut un viatge en el temps,

fracturapelmig,mareesde llaçosgrocs
combatudes ambbanderes espanyoles.
Aquesta és l’excusa dels que s’autole
sionen amb els idiomes en lloc de gau
dir de la seva vaselina comunicativa.
Les llengües són pur amor demare: un
transvasament emocional des de la
cançó de bressol, un senyal de perti
nença que transcendeix el paisatge o el
costum. En arribar a un nou territori,
aprenem a dir bon dia i gràcies. Ens
acostema l’autòcton i empatitzemamb
lasevaparladesafiantelpudor.Desque
fenicis i grecs van difondre l’alfabet, la
propagació de les llengües ha permès

rastrejar la història humana. Quan en
desapareix una, tots ens apaguem una
mica.
Trobo en La prosa de Màrius Torres

(Edicions Universitat de Barcelona)
un article publicat el març del 1936 a
L’Ideal –el firmava com a Gregori Sas
tre–enelqualcomentavalessetconsig
nes delComitè deCatalanització.De la
setena, “parleu català a tot arreu”, pos
til∙lava: “Crec que amb ‘parleu català a
Catalunya’ és més que suficient”.
Aquest estiu, en un debat de televisió,
unacontertulianaassegudaalmeucos
tat afirmava: “És un dialecte de l’es
panyol”. Vaig recordar aquella vella
cremord’estómac:quanjoeraJuanaen
el DNI i havia de corregir cada dos per
tres elsque traduïenelmeunom.M’in
dignava que la meva llengua antiga fos
considerada de segona, i, malgrat els
gairebé deumilions de persones que la
parlen,deresnovaliatreurelesplomes:
quèpodienimportarlosl’origendelca
talà, els substrats que la van afermar,
fins i tot que paraules com enyorança,
pinzelloorgulles filtressinal castellà?
I ara comparen la meva Lleida amb

London –aquí hi ha el quid de la qües
tió, li atorguen el mateix tractament
que a una ciutat estrangera–, encara
que la seva denominació original fos
aprovadaper reialdecret fa26anys.

Mentre uns boicotegen el fuet, d’al
tres repeteixen Gerona i Generalidad a
tall d’un activisme nomenys furibund.
La imposició d’una llengua sobre l’al
tra, sent totes dues oficials, promou un
discurs ideològic que no busca sinó la
justificació d’un poder. Fer política
amb la llengua ésmaltractarla, oblidar
lasevanaturalesadecanal inodeclave
gueró.Perquèatiar ladiscòrdiaambels
nomsdeciutats i institucionsdemostra
una vegadamés que, enun conflicte, es
pot perdre fins i tot la vergonya, però
maiel respecte.c

Lleida no passa
per London

Atorguentractamenta
Lleidad’estrangera,encara
queladenominacióoriginal
fosaprovadafa26anys

‘Merlí’
Aristòtil deia de les representa

cions teatrals tràgiques, les
“tragèdies”, que són propícies
per a la purificació anímica

(katharsis). Al ser projectades fora de si,
però vivint la trama com si es tractés
d’una cosa real, les passions amb conse
qüències nocives per a la vida es compa
deixen, es temen i es rebutgen.
Avui dia aquesta teràpia anímica no no

més l’afavoreix el teatre. El cinema i, so
bretot les sèries, participen d’aquesta
mateixa matriu. D’aquí, en part, la seva
popularitat. En el cas de les sèries, a més,
el seu ritme més dilatat permet atendre
amb més profunditat i detall aquestes
passions, facilitant encara més el joc hi

perbòlic d’identificaciódistància. Una de
les sèries de més impacte ha estat Merlí.
No s’hi s’escenifiquen trames fantàsti
ques, ni venjances rocambolesques, ni
tampoc es recorre a impactants efectes
especials. El seu guió és ben quotidià: un
professor de filosofia, de personalitat
complexa i paradoxal, que explica lahis
tòria de les idees a una classe d’adoles
cents en plena ebullició vital. Llavors?
L’èxit de Merlí s’explica per la qualitat
interpretativa dels seus actors i actrius,
indubtablement, però també perquè
les seves històries versen sobre temes de
la vida.
El que és veritablement heroic és viure

la vida real, sembla ser el missatge.
L’amor, la mort, la relació amb els altres,
el paper de la societat en l’emmotllament
de la pròpia personalitat, la política, l’eco

nomia o la distància entre dir i fer són al
guns dels assumptes que tracta, que con
cerneixen i superen els seus protagonis
tes, com a la resta dels mortals.
Introduir la filosofia en un producte

comercial i d’entreteniment no és la mi
llor manera de donar compte de la seva
rellevància, certament. Aquesta via, però,
pot ser del tot eficaç per visibilitzar la se
va incidència en la vida. Naturalitzant les
contradiccions i els titubejos de l’existèn
cia, les seves relativitats, els seus anhels i
les seves transcendències, ens adonem
ambmés claredat de la nostra quotidiani
tat polièdrica i paradoxal.
Una altra cosa és arribar a saberper què

necessitem sèries de ficció per poder te
matitzar el que en realitat ens importa
més. Això també seria tema per a una sè
rie, i segur que també d’èxit.c
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La irresponsabilitat
N i les vacances de l’agost no han

pogut apaivagar la tensió. Co
mença el curs i les artèries del
país bullen. Cada dia en passa

una de nova als carrers. Ara una picabara
lla de grups a favor o en contra del groc.
Ara un cop de puny. Ara un altre. Ara una
ràtzia nocturna contra el groc. Ara una re
posició honorífica del groc. Les venes del
país estan inflades i poden esclatar. Des
présd’uns anysdemonopoli al carrer de la
simbologia independentista (unmonopoli
pacífic, però francament abusiu), els
grups organitzats propers a Ciutadans
hanorganitzat uncontraatacquenoaugu
ra resdeboperquè l’extremadreta violen
ta s’hi ha infiltrat.
Moltes vegades hem reclamat sentit de

la realitat a l’independentisme. Conscièn
cia dels límits. Accep
tació d’uns resultats
quenohanestatmai els
que esperaven; i que no
han donat mai suport
massiu a les seves pro
postes de ruptura. Però
posar el focus crític so
bre l’independentisme
ha eclipsat les respon
sabilitats de Ciutadans.
També a ells correspon
una part important de
l’espiral conflictiva que
amenaça els carrers i,
per tant, la pau civil.
Hi ha qui, des del

món independentista,
sosté que Ciutadans el
que busca és, precisa
ment, això: provocar
un clima de violència
que desprestigiaria el
sobiranisme a Europa i
tornaria a justificar una actuació policial.
Perònoés creïbleuncapteniment tandes
traler enunpartit quepreténgovernarEs
panya i que en les properes eleccions mu
nicipals estarà en condicions d’accedir,
entred’altres, a l’alcaldiadeBarcelona.No
és creïble queunpartit ambvocaciódego
vern i discurs liberal vulgui convertir els
carrers en un laboratori de violència no
mésperprovocaruna situaciómés favora
ble a les seves posicions. Ara bé: la fixació
en el contraatac i la pretensió de treure es
tridents resultats polítics de fets confusos
que passen pel carrer ens obliguen a fixar
l’atenció en aquest partit. Legítimament,
Cs aspira a canviar la visió dels catalans,
però, demoment, comsi encara fos només

un grupuscle, es dedica a sembrar estrica
ment zitzània.
Quan Ciutadans va quedar situat com a

primer partit al Parlament, el més natural
hauria estat centrarse unamica per tal de
liderar una alternativa a l’independentis
me. Centrarse a Catalunya vol dir assu
mir com a realitat profunda i persistent
l’existència de la tradició catalanista.
Atenció: assumir el catalanismeno signifi

ca compartirlo. Significa simplement re
conèixerne l’existència.
Per descomptat, aquesta tradició cultu

ral es pot rebutjar políticament; i això vol
dir que el partit que es proposa un rebuig
d’aquesta naturalesa pretén capgirar de
dalt a baix la societat catalana. Ciutadans
impugna la tradició política catalana i es
proposa extirparla i substituirla per una
altra. També la mutació independentista
d’una part del catalanisme s’ha proposat
capgirar de dalt a baix la nostra societat. I
ja es veuambquins resultats: ha topat amb
una altra realitat profunda, antiga i trans
versal: un sentiment d’espanyolitat molt
viu, a Catalunya, no solament entre els ca
talans amb antecedents familiars en altres

territoris espanyols, sinó entremolts cata
lans de socarel que no volen tallar els vin
cles seculars d’afecte, veïnatge, interès i
convivència amb Espanya. Tant els objec
tius de l’independentisme com els de Ciu
tadans són legítims.Però tambésón insen
sats: pretendre extirpar arrels de segles és
anar contra la realitat.
Dèiemque, quanArrimadas va portar el

seu partit al primer lloc del Parlament,
semblava que se centraria. Fins i tot en
termes tàctics era el més previsible. Però
ha persistit en el to displicent i tremendis
ta de l’anterior legislatura. Hom espera
d’un grupuscle extremós que negui la rea
litat, però no pas d’un partit que aspira a
governar.
Certament, la radicalització de Cs pot

serli útil en la conquesta del lideratge es
panyol. És obvi. Una
partde lapinçaque tor
turarà en els propers
mesos el president
Sánchez serà la compe
tència entre Casado i
Rivera per cargolar la
política catalana. L’al
tra part de la pinça és
un Govern català que
està utilitzant els pre
sos com a matèria sen
timentalment ignífuga
per excitar els seus
votants i tornar a repe
tir la revolta de l’1 d’oc
tubre.
Ara bé: excepte els lí

ders i pensadors de la
corda de Puigdemont,
tothom està d’acord a
descriure com a foras
senyada, cruel i suïcida
la repeticióde l’estratè

gia de confrontació entre una massa des
valguda i les forces de l’Estat. En canvi, no
se subratlla gaire la irresponsabilitat de
Ciutadans, que, mentre contribueix a
exasperar la conflictivitat als carrers cata
lans, bloqueja qualsevol sortida raonable
al laberint. Responsabilitat és el que s’exi
geix als partits que suposadament volen
dirigir el país. No en veig. El que passi en
els propers mesos pot ser funest i irrever
sible. Si la tensió continua creixent, se’ns
escaparà a tots de les mans. Si els nostres
líders dubtessin una mica de les seves es
tratègies de confrontació, hi hauria un
marge per a l’esperança. Però, amb fran
quesa, temo que no dubtaran gens. Estan
condemnant el futur.c
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Convertir els carrers en
un laboratori de violència
només per provocar una
situaciómés favorable
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