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Jesús ROYO, Una Ihngua és un mercat. Barcelona, Edicions 62,  1991 (((Llibres a 
l'Abasb), núm. 260). 185 ps. 

Aquest era possiblement un llibre ne- 
cessari. Escnt amb correcció, i de manera 
clara i entenedora. Amb una dosificada 
punta provocativa. A carrec d'un autor 
que, corn a tal, presenta una doble virtut 
innegable. 

D'una banda, la seva condició de profes- 
sional de l'ensenyament de la llengua el 
duu a compartir una sincera preocupació 
per la situació d'aquesta, pels entrebancs 
amb que topa la seva normalització, per 
les expectatives de futur que se li presen- 
ten. 1, en conseqüencia, després d'optar 
decididament per la supervivencia de to- 
tes les Ilengües i de qüestionar els rete 
sos avantatges d'una humanitat esaevin: 
uda unilingüe en el marc d'una globa- 

Etzació social inaturable, no dubta a im- 
pugnar la falornia de l'anomenat bilin- 
güisme passiu, la carriclonena d'un catala 
equiparat amb el .bon gust» -i privat, per 
tant, entre d'altres recursos, del productiu 
verb fotre (p. 127)-, el prejudici de les 
suposades dificutats intnnseques a l'apre- 
nentatge de la llengua del país. Les argu- 
mentacions desplegades, sense ser ni de 
molt noves, tenen el valor de la repetició 
consistent i amena i I'eficacia retorica del 
to deseixit amb ue són formulades. 

D'altra banda, ?a seva procedencia fami- 
liar corn a fill de la massiva immigració 

hispanofona de la postguerra el dota d'u- 
na ponderada ca acitat de distanciament 
cntic davant quafsevol temptació d'almo- 
gaverisme. 1, en conseqüencia, arremet 
contra la sacralització del fet lingüístic i, 
per extensió, del fet nacional de Catalu- 
nya, tot contribuint així també a l'assump- 
ció laica i agnostica de la realitat d'aques- 
ta i dels seus drets lingüístics. Només és 
una Ilastima que, a l'hora de fer aquesta 
analisi despietada del fonamentalisme lin- 
güístico-nacional nostrat -que hi és i que 
cal no estar-se de denunciar sovint-, no 
prengui en consideració fins a quin punt 
aquest no és concebible en gran part sinó 
corn a reflex instintiu i resposta matussera 
al fomentat incansablement i pertinac, en- 
guany corn antany, pels apoiogetes teorics 
i pels executors practics de l%spaña eter- 
na, la que s'autodefineix i s'autorealitza 
encara en termes de raza de héroes, con- 
quistadores y santos. 

La tesi vertebradora del llibre és explici- 
tada ja de manera contundent i concisa en 
el mateix títol: «una llengua és un mer- 
cat.. Tampoc aixo no és substancialment 
nou. No costaria aire de trobar-hi refe- 
rents, coneguts o 2 esconeguts per l'autor, 
tant és, en obres de teorics corn Augusto 
Ponzio, sociolingüistes corn Ferruccio 
Rossi-Landi, semiolegs corn el mateix 
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Baudrillard. Per citar només uns pocs 
dels qui ja, des d'una pers ectiva o una 
altra, han desplagat llem&i posat per 
Mam en el factor producció cap al factor 
intercanvi i transacció comercial. Allo de 
remarcable aleshores en aquest sentit del 
present treball esta en el fet que, tot i ser 
datat del desembre del 1986, sembla tal- 
ment concebut en plena i actual perestroi- 
ka, és a dir, quan no pot haver-hi més 
pressa per saldar el mamisme i per fer-ne 
una reconversió accelerada a les lleis 
economiques d'un neoliberalisme escrui- 
xidorament danvinia. 

1 bo és aleshores ue tothom prengui 
consciencia que una 'P 1 engua perviu no en 
funció de les hi oteti ues essencies que 
l'avalen, sin6 de & renlibilitat que demos- 
tra corn a mitja de prornoció social; pero 
cal llavors inexcusablement demanar-se 
també corn s'aconsegueix de fer rendible 
i, en definitiva, segons aquest mateix dis- 
curs economicista, «competitiva» una 
llengua políticament subordinada a una 
altra i, per tant, comercialment devalua- 
da. 1 corn cal fer-ho, a més, si enlloc no es 
preveu la practica (per continuar arnb 
conceptes manllevats al mateix ti us de 
discurs) d'un proteccionisme a &ranga 
(almenys a la primeria) el que fa a les 
dimensions transaccionag de la Ilengua. 

Dit altrament, i per i1,lustrar-ho arnb 
dues de les consideracions llampants arnb 
que amaneix Royo el seu assaig: no n'hi 
ha prou de constatar que la llengua vigent 
a Catalunya és aquella en que apareix la 
secció d'anuncis de «La Vanguardia» (p. 
62) o d'increpar Nper que preferim que 
estigui en catala el reto1 d'una resta úni 
ca abans que una bossa de patates Regi- 
des. (p. 127); cal també plantejar-se quina 
configuració del poder polític fa possible 
que aquesta sigui la trista i veritable reali- 
tat lingüística del país i corn cal procedir, 
si s'opta er una de signe contrari, per 
intentar Be capgirar-la. 

1, en aquest sentit, és evident que la 
pro osta de Royo es queda curta. Esta 
m o i  bé d'exigir una llei de llengiies veri- 
tablement democratica i que l'estat -un 
«Estat amarat de nacionalismen, corn no 
vacil.la a reconeixer el mateix autor ( 
171)- n9esdevingui, tal i corn hauria 1. 
ser, el m k i m  garant i valedor. Pero tant 
corn resulta incisiva -tot i les seves obvie- 
tats i simplificacions- l'analisi del vessant 
economico-comercial de la llengua, es 
manifesta del tot insuficient la del polític, 
afectada de declaracions volenteroses (ve- 
geu el primer paragraf de la p. 176), de 
desideratums irreals de debo creu, arnb 
una historia com la b. e la monarquia d'a- 
quest aís d'enca dels Trasamara, que el 
rei es8evindra plurilingüe en la seva imat- 

ge pública?: p. 178; ii de veres pensa que 
un tal «gest» tindria una repercussió gaire 
més enlla del mer efectisme retoric?), 
arnb un component d'ingenuitat uto- 
pitzant que arriba al súmmum en el dar- 
rer capítol, dedicat precisament a un as- 

E ecte tan decisiu corn ara el de les possi- 
ilitats de la tecnologia, i que va merei- 

xer ja I'oportuna crítica de X[avier] 
D uran] a «El Temps» (1-VII-1991). L'ar- 
te \ acte teoric elaborat per Royo, tot i el 
seu volgut pragmatisme, coixeja així visi- 
blement er manca d'un semblant sentit 
de la reaetat política, és a dir, d'aquella 
realitat que no és determinada pel poder 
del capital, sinó pel capital del poder. 
D'un poder precisament que aquest país 
dista encara molt de posseir -almenys 
en la mesura en que sembla mig dispo- 
sar de I'altre. 

Encara una darrera qüestió ob'ectable, 
majorment neguitejant perque, si b é  no és 
per desgracia a les mans dels professio- 
nals de la llengua procurar-li un status 
politic i mercantil tot altre ue el mi rat 

ue té avui dia, sí que ho ésla possibiitat 
l e  dignificar-ne l'ensenyament i, al capda- 
vall, el coneixement bhic  i instrumental 
que en tinguin si més no les noves genera- 
cions. 

Tot enquadrant-se, doncs, dins la inaca- 
bable reacció antinoucentista, el nostre 
autor drega contra l'eslo an «el catala, 
llengua de  cultura^^, el d'ref catala llengua 
ordinaria» (p. 128), tot incidint així en una 
contraposició tan falsejadora i reductivis- 
ta corn a la llarga suicida. A més, per mor 
d'una aparent major comerciabilitat de la 
llengua dins «un mercat tres o quatre ve- 
gades més gran» ( . 180), no s'esta de fer 
seus alguns dels Í$rassenyats criteris de- 
fensats pels qui la frivolitat periodística ha 
qualificat de partidaris del catala ligkt. 1, 
certament, és un desproposit -atribuible 
només a la benintencionada ignorancia 
de la pobra gent-que hi hagi ui prodi ui 
a raig les guixetes. les mercor,O1iva encbs, 
I'argent (p. 115) i tantes altres carallotades 
per un estil. Pero és tanmateix una aberra- 
ció que, des d'actituds re apades en un 
pretes saber lingüístic, hi gagi també qui 
cregui que cal «convalidar» (p. 118) hispa- 
nismes fla rants corn ara el lo neutre, 
algo, lis, (ifid.), se m'ka caigut, l'ke trucat 
(p. 180), i que, per a més inri, posi aquests 
en peu d'igualtat arnb formes que o bé no 
s'originen pas des de la interferencia, cas 
d'els ki en funció de datiu (transcrit elsi a 
la p. 118), o bé si ho fan és de fa segles i 
encara de bracet arnb totes les altres llen- 
gües de cultura europees (cas de cigarro, 
ibid.). 

Tot arnb tot, doncs, un llibre desigual, 
dotat d'una intencionalitat assagística que 
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el va fer mereixedor del premi ~Joaquim altra bona part mancat de rigor i de credi- 
Xirau. per a aquest genere el 1990, allu- bilitat, pero en qualsevol cas suggerent, 
nyat en conseqüencia del tractat sociolin- no gens sobrer. 
güistic habitual a casa nostra i del to de 
crispació que I'acompanya habitualment, JOSEP MURGADES 
interessant en part i alhora també en una 

Maria Josepa GALLOFRÉ I VIRGILI, L'edició catalana i la censura janquisa (1939- 
1951). Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991 (((Biblioteca 
Abat Oliba)), núm. 99). 542 ps. 

Tota la vida sentint parlar de la brutal re- 
ressió ue, amb especial aferrissarnent en 

Piimbit 2e la Uengua i de la cultura, va dur a 
teme el fmnquisme contra Catalunya. Tam- 
bé, qui més qui menys, en major o menor 
part de la seva existencia, en coetaneitat es- 
tricta o en inacabable posteritat, patint-ne les 
conseqüencies directes o indirectes. 

1, tot i amb aixo, posats que som a reme- 
tre'ns a estudis que documentin factual- 
ment, de manera tan implacablement ob- 
jectiva com anímicament desapassionada, 
que cosa va ser aquel1 pertinaq projecte 
etnocida, poques són encara les aporta- 
cions bibliografiques de pes que n'aixe- 
quin acta i s'esforcin a fer-ne les valora- 
cions subsegüents. 

N'és la capdavantera indiscutible I'obra 
de Josep Benet Catalunya sota el rkgim 
franquista, escrita i publicada encara du- 
rant la dictadura i, per tant, des de la 
clandestinitat més combativa (1973). A la 
seva saga, per bé que amb un planteja- 
ment cronoiogic molt més ampli -practi- 
cament d'enca de la Nova Planta- i feta ja 
des de la relativa comoditat de l'actual 
regim de democracia formal, La persecu- 
ció política de la llengua catalana (1985), 
de Francesc Ferrer i Girones, aborda tam- 
bé el procés secular -incrementat pel 
franquisme al mkim- de bandejament de 
la llengua er part de l'estat espanyol. To- 
tes dues o%res, a banda les especificitats 
respectives, coincideixen en el procedi- 
ment d'exhumar Ileis, decrets, dis osi 
cions i tota mena de paperassa h i t  $una 
inequívoca voluntat exterminadora i assi- 
milista. Textos tots ells prou explícits i per 
si sols cantaires perque ambdós autors no 
vagin més enlla de proveir-los d'aquells 
minims comentaris destinats a fer-ne la 
indispensable glossa de presentació i d'en- 
judiciament cntic. 

A a uest panorama, de base elemental 
tan saida com alhora mancada fins ara 
d'ulteriors ramificacions de recerca docu- 
mental i d'analisi interpretativa, s'hi afe- 
geix de fa ben poc un estudi imposant que 
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pal.lia en substantiva part aquestes defi- 
ciencies i fressa nous camins a la investi- 
gació futura en aquest camp. 

El llibre de Mana Josepa Gallofré i Vir- 
gili bé podnem dir que és el resultat del 
viatge en el temps fet per l'autora a I'in- 
fem de la censura franquista en allo que 
fa referencia a l'actuació d'aquesta contra 
la cultura catalana durant els dotze pri- 
mers -i durs, i llargs- anys de regim dic- 
tatorial. 

Treballant com a font primaria de re- 
cerca amb els amius de censura estatals i, 
subsidianament, amb material contingut 
en altres amius, públics i privats, prefe- 
rentment de Catalunya, dolent-se de la 
desaparició dels fons documentals de 
la Delegación de Propa anda a Barcelona, 
i servint-se, a mes, de jferents testimonis 
orals -entre els quals sobresurt el de I'in- 
justament amnistiat cuñadísimo Serrano 
Suñer-, Gallofré ha bastit un circumstan- 
ciat estudi en que el corpus documental 
mes significatiu es adduit a tal1 d'apendix 
o bé com a element vertebrador i alhora 
il.lustratiu d'un discurs analitic pro i, tan 
sospesat com rigorós, tendent a Amos- 
trar que un dels objectius nmordials de 
la censura franquista era erde la destruc- 
ció pura i simple del úblic lector en llen- 
gua catalana; o, dit aytrament, el d'invali- 
dar tot el procés de culturització dut a 
t e m e  per Catalunya d'enca de la Renai- 
xenca,retrotraient-ne així la llengua a I'es- 
tadi de l'oralitat i de la domesticitat es- 
tnctes. 

Per aconseguir-ho, les autoritats fran- 
quistes comencaren, maquiavei.iicament, 

er no dictar disposicions públiques sobre 
fa aiMegalitatx de l'edició catalana. Fidels 
al principi de I'«aqui no se prohibe nada, 
sólo se autoriza», i ates el fet que una tal 
ambigüitat no podia sinó afavorir l'exerci- 
ci arbitran del poder, deixaren a les con- 
veniencies i a I'estrategia de cada moment 
l'aplicació de la censura amb cnteris més 
o menys severs. 

Era ciar, en qualsevoi cas, que aquestes 


