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Posant-hi el coll, ara com sempre ∗ 
 

per Josep Murgades 
 
(Catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona)  
 
 
I bé, doncs, ja hi tornem a ser; aquí, a Montserrat , amb 
motiu de renovar-hi enguany, per quaranta-cinquena vegada, la 
Flama de la Llengua Catalana. 
 
Som lluny ja del 1968. L’any en què, en el marc de les 
activitats dedicades a commemorar el naixement de P ompeu 
Fabra, i gràcies sobretot a la iniciativa de Jordi Mir (avui 
també present entre nosaltres, i per molts anys més !), la 
gran família excursionista procedia, per primera ve gada, a la 
celebració de l’acte que ens aplega també a hores d ’ara. 
 
Eren llavors altres temps, ben cert. Vivia el país sota un 
règim d’opressió i d’injustícia, sotmès a la bota d el 
franquisme, l’única dictadura de filiació nazifeixi sta 
llavors encara subsistent a Europa. 
 
Ara, per contra, no menys cert, la situació prou qu e ha 
canviat. Vivim en un context de democràcia formal. I no cal 
dir els profunds canvis experimentats, aquí i arreu , en el 
decurs d’aquestes últimes quatre dècades i mitja: l a 
globalització, la revolució informàtica, internet, telefonia 
mòbil, allau immigratòria, gradual equiparació de l a dona amb 
l’home, etc. 
 
Tot i amb això, però, una mateixa gran constant his tòrica, 
enquistada, recurrent (tot i certs canvis d’estratè gia), 
persisteix, inamovible, enguany com antany: la volu ntat 
assimilista i fagocitadora de l’Estat espanyol d’an orrear 
totes les llengües i cultures altres, dins el seu s i, que la 
llengua i la cultura de matriu exclusivament castel lanes. 
 
Fa 45 anys, i 50, i 75, i 100, i així fins a 300, l ’objectiu 
és sempre idèntic: la uniformització forçada, 
l’espanyolització total. Amb el propòsit últim de s ubstituir 
d’una vegada per totes la llengua catalana per la c astellana. 
I amb l’única concessió, com a màxim, que aquí, a t all de 
substrat residual, talment un testimoni folkloritza nt, puguin 
perviure-hi, enmig d’un discurs exclusivament caste llà, unes 
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poques paraules nostrades, paraules de difícil trad ucció i 
rebeques a tot desarrelament ( deunidó , mascletà , frit , etc.), 
d’aquelles que tècnicament solem anomenar “xenismes ”. 
 
Durant el franquisme, l’estratègia era la de la per secució i 
la repressió pures i simples: multes, empresonament s, 
tortures, execucions. Posat a ser totalitari i dict atorial 
quan era això el que tocava, l’Estat espanyol va se r-ho 
fervorosament i, sobretot, més temps que ningú.  
 
Era de fet gràcies a nazis i a feixistes que el fra nquisme va 
guanyar la guerra (ara, ves per on, hereus, marmess ors i 
beneficiaris d’aquest pretenen, amb to de retret, q ue nazis  
i feixistes ho són els catalans que encara no se’ls  hi 
dobleguen del tot, vejats miracle!). 
 
Van plantejar-se el 1939, els causants de l’ Alzamiento i de 
la subsegüent guerra civil, de si fer amb la poblac ió 
catalana el mateix que els seus aliats de les SS i de la 
Gestapo feien amb la jueva: deportacions, extermini ; tot 
acompanyat del desmantellament de la indústria de C atalunya i 
del sembrament amb sal de la seva superfície agràri a. Völlige 
Endlösung . 
 
Fins que algun d’aquells capitostos, més intel·lige ntet ell, 
va parar esment que, si procedien a aquesta liquida ció de 
Catalunya i dels catalans, de què haurien viscut ll avors 
hidalgos  i caballeros i els seus jornaleros ?; de quina 
mamella haurien pogut continuar xuclant? 
 
Va caldre procedir, doncs, a la domesticació i al s otmetiment 
de l’enemic vençut. I això començava per arrabassar -li la 
llengua, la cultura, la mentalitat, tot allò que co nstitueix 
una identitat col·lectiva; fent per manera alhora q ue tot 
plegat no resultés gaire ostentós, per tal que  se consiguiera 
el efecto sin que se notase el cuidado , com a partir del 1716 
amb el Decret de Nova Planta.  
 
Bé, i ara? Doncs ara com ara la finalitat és la mat eixa: 
esborrament de trets distintius, absorció desperson alitzadora  
de qualsevol diferència amb respecte a l’Espanya pè tria i 
monolítica de sempre. Això sí, en nom de la retòric a que toca 
desplegar avui dia: la democràcia, la igualtat, els  drets 
humans, la no discriminació, etc. 
 
I així com abans s’omplien la boca parlant d’Espany a com de 
unidad de destino en lo universal , ara ho fan parlant 
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d’Espanya com de unidad de destino en el mismo mercado . I la 
invocació que abans feien del Fuero de los Españoles , ara la 
fan clavadeta només que a propòsit de la Constitución . 
 
En el qual mercado , per cert, com abans en el destino , i en 
la qual Constitución , com abans en el Fuero , allò que els fa 
més nosa continua essent, ves per on, la llengua, l a llengua 
altra que la castellana, aquella dita abusivament e spanyola. 
 
I això és així no tant pel pes real i efectiu d’aqu esta 
llengua catalana, minoritzada i assetjada com es tr oba. Sinó 
que ho és perquè la mera perdurabilitat d’aquesta, encara 
viva, encara útil, encara culta, és la demostració,  palesa i 
punyent, del fracàs espanyol a l’hora de bastir un Estat 
modern, és a dir, unitari i unitarista, conformat 
exclusivament d’acord amb el motllo d’una sola naci ó, d’una 
sola llengua, d’un sol imaginari col·lectiu. 
 
Un Estat com pugui ser-ho el francès, que, a costa de la 
forçada integració jacobina d’occitans, de bretons,  de 
bascos, d’alsacians i, ai!, també en gran part, del s nostres 
compatriotes catalans del Nord, sí que ha reeixit a  passar 
pel corró tot allò i tothom que diferís de la nació  sorgida 
de l’originària Île de France . 
 
Espanya no se n’ha sortit, però, d’aquest procés de  
Gleichschaltung . Entre d’altres raons perquè, ¿què tenia i 
què té a oferir Espanya que no sigui la garrotada i  tot de 
tronades glòries? Amèrica del Nord va ser colonitza da pels 
britànics; Amèrica del Sud va ser-ho pels espanyols ; i així 
els ha anat als del Nord; i aixà, als del Sud. 
 
Cal, tanmateix, d’acord amb aquesta lògica colonitz adora, 
plena de ressentiment i de coentor, acabar d’una ve gada per 
totes amb allò que constitueix el gran testimoni vi u d’aquest 
fracàs assimilista: la persistència, malgrat tot, d ’una 
llengua com la catalana, a la qual, davant la impos sibilitat, 
almenys ara per ara, d’enterrar definitivament tot genocidant 
directament els seus parlants, importa anar relegan t, mica a 
mica, a usos merament secundaris, folkloritzants, 
subsidiaris. 
 
D’on el fet que, en una estratègia típicament milit ar, 
l’agredeixin ara pels seus flancs, a l’espera de pr osseguir 
l’atac podent ja carregar a mata-degolla contra el nucli dur 
de l’enemic a abatre. 
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Bandejament progressiu, doncs, del català a les Ill es, fent 
servir l’anglès com a falca i pretext per excloure de 
l’ensenyament la llengua pròpia. 
 
Denegació del dret a rebre l’escolarització en cata là al País 
Valencià, i supressió radical de tots els mitjans d e 
comunicació que emeten en la llengua del País. 
 
Amputació de la llengua del seu tronc comú a la Fra nja i 
invenció (ells sí que s’inventen llengües, i com!) d’una 
llengua fantasmagòrica i d’una denominació grotesca  per a 
designar-la: Lapao (?!). 
 
I, talment els franquistes d’antany, ara doblats, a ixò sí, en 
més demòcrates i tolerants i liberals que ningú, co mencen ja 
a emprendre-les també contra el Principat: qüestion ant la 
immersió lingüística, minant l’escola per dins, sos cavant 
l’últim reducte –l’escola-  on encara l’espanyol no  hi és la 
llengua del tot hegemònica i aclaparant. 
 
Estratègia d’ acoso y derribo  que en diuen ells, oi? 
 
I vet aquí que alhora, al costat d’agressions empar ades en el 
poder de tot l’aparell d’Estat, generen altres estr atègies 
més suaus, per la via de la persuasió. 
 
I pretenen enlluernar-nos amb el deliri quantofrèni c. Que què 
és aquest?: doncs l’espantall quantitativista del somos 500 
millones . 
 
I què que siguin, suposadament, tanta colla? Una fo rmiga no 
és imperfecta perquè no sigui un elefant, sinó perq uè, si de 
cas, no sap ser formiga. 
 
A més, ¿de què serveix pròpiament, a l’hora de córr er per 
l’ampli món, això de l’espanyol? ¿Fa gaire servei a questa 
llengua quan un se les emprèn de la Jonquera en amu nt? ¿Quin 
valor d’intercanvi extraterritorial té aquesta llen gua, tret 
que un no volti pel tercer món sudamericà i encara?  
 
Si tan important fos, l’espanyol, ¿per què els mate ixos 
espanyols se’n foten que els seus presidents (es di guin 
Felipe, Ánsar, Zapatero o Mariano) no saben anglès ni francès 
ni res, i no se’n foten, en canvi, aquests mateixos  
espanyols, que cap dels seus homòlegs presidencials  
estrangers (el president dels EUA, el del Regne Uni t, el de 
França, la d’Alemanya) no saben ni un borrall d’esp anyol? 
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Per aquesta llengua hem de renunciar a la nostra? 
 
 
Cosa altrament que no vol dir que l’espanyol no sig ui –que sí 
que ho és, i molt- una llengua absolutament meravel losa, la 
qual, com a estructura formal admirable en què s’ar ticula, no 
té cap culpa que tants i tants dels seus usuaris si guin el 
que són i actuïn com actuen. 
  
I encara, a més: l’última porcada que podrien fer e ls 
espanyols als catalans fóra que aquests, per causa d’un 
purisme o d’un patriotisme malentesos, s’estiguessi n de 
conèixer i de gaudir la literatura i la cultura veh iculades 
en llengua espanyola. 
 
La immensa majoria de catalans hi són competents, e n aquesta, 
els hi han fet, i s’hi produeixen amb tanta o més 
desimboltura que en la que els és pròpia. ¿Per què llavors 
renunciar-hi a gratcient? ¿No hi ha tot de gent, co mençant 
per polítics col·laboracionistes, o directament bot iflers, 
que no tenen el menor empatx a servir-se de la llen gua 
catalana en la mesura que això és útil als seus int eressos 
espanyolistes?  
 
Per què llavors, doncs, no fer semblantment i sempr e a 
conveniència pròpia? La cosa està llavors només a t enir clar 
quan és convenient a la causa catalana de fer ús ev entual de 
la llengua espanyola i quan, per contra, fer-ho sol s 
contribueix a fomentar servilisme i subordinació. 
 
Així, per començar, i segons text en mà de la Const itució 
(per ells tan invocada), els catalans no hi estan,  
d’obligats, a servir-se de l’espanyol. L’han només de conocer  
(anglicisme horripilant!), això sí; però conocer  (o saber) no 
vol dir parlar-lo ni fer-ne ús a tot estrop, sinó q ue vol dir 
simplement entendre’l i prou, no poder adduir-ne ig norància 
com a causa eximent del que sigui. 
 
¿Per què llavors, sense coacció legal, i sovint sen se cap 
necessitat imperiosa, l’espanyol, el parlen, hi lle geixen, hi 
escriuen tant, els catalans? 
 
Doncs perquè, per inèrcia, per inconsciència, per c omoditat, 
per alienació, són els mateixos catalans els qui es tan 
convertint entre tots la llengua en un dialecte. 
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Sí, el català corre com mai el risc d’esdevenir un dialecte. 
Si és que ja no ho és. Dit així, sense més, una tal  afirmació 
pot certament suscitar escàndol, indignació, repuls a. 
 
Ve tanmateix avalada per un criteri d’autoritat ina pel·lable: 
la de Pompeu Fabra. El qual, no pròpiament com a gr amàtic, és 
clar, però sí com a teòric de la cultura de la llen gua i del 
procés de codificació d’aquesta, prou va passar-se la vida 
advertint d’aquest perill, és a dir, de la possibil itat que 
el català degenerés de llengua en dialecte. I per m illor 
emfasitzar-ho sovint va recórrer fins i tot, amb àn im 
revulsiu i de provocació, certament, a aquesta asse rció 
lapidària: el català és un dialecte.  
 
 
Ho fóra perquè l’estatus de llengua o de dialecte n o és 
constituït per cap realitat metafísica, preexistent  ni 
prèviament donada, immutable allà en el món de les essències 
intangibles i pures. Un idioma, dialecte o llengua,  és una 
eina. I una eina és més o menys vàlida, més o menys  
instrument útil o andròmina inútil, en la mesura qu e se la fa 
servir, segons com i per a segons què. 
 
Si l’ús que se’n fa és més o menys ocasional, secun dari, 
primitiu, el tal idioma no passarà de dialecte, o b é hi 
regredirà. I és contra aquesta possibilitat que Fab ra va anar 
alertant tot al llarg de la seva vida: contra la 
circumstancia que l’idioma, que ell tan decisivamen t havia 
contribuït a codificar, tot retornant-li l’operativ itat i la 
validesa que havia tingut en els temps medievals, n o acabés 
reculant altre cop a la subcategoria de simple dial ecte de 
l’espanyol. 
 
I això per causa de la subordinació funcional del c atalà 
envers l’espanyol, la llengua hegemònica llavors i ara. Però 
també (cosa no menys important) per la degradació f ormal del 
català, de manera que aquest, a còpia de deixar-se influir en 
els seus trets específics per l’espanyol, acabés pe r 
assemblar-se tant a l’espanyol que ja no hi hagués 
pràcticament cap diferència substancial, cosa que 
desembocaria en un abandonament de l’idioma propi, en virtut 
d’aquella màxima segons la qual sempre és millor l’ original 
que no pas la fotocòpia. 
 
¿Volen el catalans que la seva llengua s’espanyolit zi tant 
fins a esdevenir una mera fotocòpia de l’espanyol? ¿Algú s’ha 
fixat mai com parla algun polític gallec? ¿Oi que c osta 
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estona de percebre que, en realitat, no és en espan yol que 
està parlant, sinó en un gallec simplement aproxima tiu? ¿Oi 
que no passa el mateix si a qui se sent enraonar és  a un 
polític portuguès?    
 
¿Saben prou els catalans què és el catanyol ? ¿Són conscients 
de com aquest existeix i cada cop avança més, de ve gades 
impulsat per mitjans  -tan assassins com suïcides-  de 
comunicació catalans? 
 
I vosaltres, amics excursionistes, els avui aquí ap legats, 
¿quin ús en feu, de la llengua que a tots ens és co muna? Cada 
vegada que sense estricte menester, ni per cap conv eniència 
pròpia, renuncieu al català per l’espanyol, esteu f ent 
d’aquell un trist dialecte, en consumeu la subordin ació a la 
llengua aquí imposada durant tres-cents anys a sang  i a foc. 
 
De la mateixa manera que, cada vegada que el parleu  i 
l’escriviu sense mirar-vos-hi, tal com raja, el feu  regredir 
a la condició de mera fotocòpia borrosa d’un espany ol de 
qualitat molt superior. 
 
 
Els qui prenem part en aquesta renovació anual de l a Flama de 
la llengua acostumem a ser excursionistes. A diferè ncia de 
segons quins altres esports, que entre moltes més c oses 
pretenen ser més que un club (i que poc presten pas  gaire 
atenció a la llengua), l’excursionisme, en aquest p aís, i des 
del seu començament, ha estat i és més que un espor t. És una 
ètica. 
 
Una ètica de l’esforç, que va molt més enllà de l’e sforç 
estrictament físic, muscular. Una ètica que ho és t ambé de 
valors socials, col·lectius, que aspira a veure’ls 
realitzats, transformats en realitats operatives de  millora i 
de progrés. Valors oberts a tothom sense per això r enunciar 
als valors bàsics que fonamenten la identitat irred uctible 
d’un poble, de qualsevol poble. Començant, és clar,  per la 
llengua (allò que més ens combaten, per aquesta mat eixa raó). 
 
Per això, doncs, és que avui i aquí us convido a to ts, amics 
excursionistes, a mantenir viu i actiu, durant tot l’any, 
durant cada dia de cada dia, el caliu de la Flama q ue hem 
encès avui. Perquè passats els anys (tant de bo no siguin 
gaires!), la situació de la llengua sigui ja tan es table i 
consolidada com per no haver de venir a encendre aq uest 
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símbol de la seva voluntat -malgrat tots els malgra ts- de 
supervivència i de plenitud.    
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