
LES PREMISSES OCULTES DE LA IDEOLOGIA LINGÜÍSTICA HEGEMÒNICA A CATALUNYA 

Poc avançarem sense un canvi de perspectiva. Poc avançarem si no prenem consciència que el nostre sotmetiment i la nostra subordinació han 

arribat a penetrar tant en la nostra ànima que ens entelen l’enteniment. Els catalans som un poble tan digne com qualsevol altre, un poble al qual 

no li cal seduir ningú perquè mereix respecte incondicional. Quan comprenguem això, serem capaços de desfer-nos de prejudicis i d’entendre la 

nostra situació de manera desemboirada. 

MARC CONCEPTUAL: PREMISSES OCUL-
TES AMB LES QUALS CAL QUE TOTA 
ARGUMENTACIÓ EN MATÈRIA LINGÜÍS-
TICA AL NOSTE PAÍS MANTINGUI LA 
COHERÈNCIA 

REDUINT A L’ABSURD: CONSEQÜÈNCIES LÒ-
GIQUES DE LES DIVERSES PREMISSES OCUL-
TES DEL MARC CONCEPTUAL (I ALGUNES 
OBJECCIONS I ACLARIMENTS) 
 

ALGUNES CONCLUSIONS INEVITABLES ATÈS 
EL MARC CONCEPTUAL 

Som un país bilingüe. Hi ha comunitats bilingües i comunitats 
monolingües. 
 

 Però només una part de la població està bilingüitzada i té l’obli-
gació legal de ser bilingüe. 

 En el temps és possible l’existència indefinida de comunitats 
bilingües. El bilingüisme pot ser una categoria social. 

 
 

 Catalunya no té dret a  tenir una escola 
catalana, una escola que empri el català 
com a llengua vehicular. Els catalans no 
tenim dret a tenir una escola catalana, 
com els portuguesos tenen dret a una 
escola portuguesa, els flamencs a una 
escola flamenca, els anglesos a una escola 
anglesa, els suïssos alemanys a una escola 
suïssa alemanya i els castellans a una 
escola castellana.  

 

 Els catalans no tenim dret a voler, per al 
català, a Catalunya, el mateix estatus que 
el castellà té a Castella. No mereixem 
tenir el que d’altres tenen. 

A Catalunya és indiferent decantar-se per una llengua o per 
l’altra. 
 

 És moralment irrellevant. Una Catalunya cohesionada al voltant del 
català seria tan raonable  i  acceptable com una Catalunya cohe-
sionada al voltant del castellà. Ningú no hi sortiria perdent, ningú 
no seria derrotat. No hi hauria injustícia. 

 Pròpiament, els catalanoparlants no tenim dret a la continuïtat 
lingüística. L’extinció de la comunitat lingüística catalana és una 
eventualitat moralment acceptable. 

Les llengües serveixen per a comunicar-se; l’important és 
entendre’s. 
 

 Les llengües no tenen cap més paper.  No tenen cap paper en la 
cohesió social. Els sentiments de pertinença no importen i, en tot 
cas, la llengua no s’hi pot vincular. 

 No hi ha cap vinculació entre llengua i personalitat. Les llengües 
viuen al marge de els persones i es poden tractar com a objectes 
sense suscitar reaccions personals. 

La gent de llengua inicial castellana no té per què parlar 
català si viuen a Catalunya. Té dret a usar només el castellà. 

 L’ús ple del castellà, sempre i arreu, és un dret i mereix respecte. 
 

Saber català és una riquesa que cal oferir, però mai no 
imposar. 
 

 El català pot arribar a ser una llengua d’imposició. Legislar a favor 
del català dintre del seu mateix domini lingüístic és immoral; una 
intromissió en la llibertat de les persones. El català és política i 
genera conflictes. 

En tot estat cal una única llengua franca. 
 

 Estat i nació són sinònims. No pot haver solidaritat nacional sense 
uniformitat cultural. Aprendre llengües és cosa d’uns, no de 
tothom. 



El castellà és la llengua franca de l’estat Espanyol i, a més, en 
té dret perquè és una llengua compartida (comuna) per 
naturalesa. 

 Hi ha aspectes socials que són naturals, i qüestionar-les constitueix 
un acte d’artificiositat. 

 Les relacions jeràrquiques no tenen per què ser relacions de poder. 
Hi ha senyors naturals. 

 

 Un italoparlant, o un lusoparlant, un fran-
còfon… són lliures de saber o no saber 
castellà, però per a un catalanoparlant 
aquesta possibilitat és inexistent. Un 
castellanoparlant inicial és lliure de saber 
o no saber italià, ni portuguès, ni francès… 
i fins i tot és lliure de saber o no català… 
encara que visqui a Catalunya. Res de tot 
això, però és aplicable ni als catalano-
parlants inicials ni a llur llengua. 

 

 Una escola en català és inacceptable, però 
un cinema només en castellà, o una 
televisió massivament en castellà, o un 
sistema judicial enfrontat amb el català, o 
un món de l’empresa que bandeja el 
català, o un etiquetatge que, a més de ser 
gairebé exclusivament en castellà, inclou 
la prohibició expressa d’etiquetes només 
en català són exemples de coses 
perfectament acceptables. 

 

 El castellà és un dret exigible, el català 
una possibilitat opcional i potencialment 
proble-màtica. Per tant, el castellà uneix, 
el català divideix. 

La gent de llengua inicial castellana que viu dintre del territori 
del domini lingüístic castellà no té per què saber cap més 
llengua. 

 Els castellanoparlants mereixen respecte. De fet, mereix un 
respecte que no es mereix tothom. 

Cadascú parla català com vol. El castellà es pot parlar 
correctament o incorrectament, i això darrer és d’ignorants. 

 El castellà és una llengua seriosa. El català és “lo nostre”. 
 

Als nouvinguts no els interessa el català. Per què els hauria 
d’interessar? 
 

 El català és rebutjable, per això rebutjar-lo no suposa una manca de 
respecte. Als catalanoparlants ens cal seduir, fer-nos estimar, 
perquè la nostra llengua no és respectable d’entrada. Ens cal 
demostrar la nostra respectabilitat. 

Per als catalanoparlants inicials, saber castellà és natural atès 
el context. No se’ls a obligat  a saber-lo, senzillament n’ad-
quireixen el coneixement. Per als catalanoparlants inicials el 
bilingüisme és natural. 
 

 El nostre context social és natural. No és fruit de cap relació de 
domini, no es basteix sobre relacions de poder. És asèptic. 

 El que ha passat, ha passat. Cal demanar-se només pel futur, que 
en cap cas es troba predeterminat en el passat. 

 Els fets, quan ja estan consumats, estan consumats. (Tanmateix, el 
mot “justícia” continua tenint sentit per a nosaltres?) 

Per als castellanoparlants inicials saber català és fruit d’una 
opció personal que no pot ser forçada. Els castellanoparlants 
inicials han de poder triar.  

 Tots som iguals, però n’hi ha que són més iguals que els altres. 

 Quina mena gent ens pensem que són els castellanoparlants 
inicials? Catalanoparlants? 

És normal que un catalanoparlant inicial acabi triant el 
castellà com la seua llengua habitual encara que visqui en el 
territori del domini lingüístic del català. 
 

 És normal, a tot arreu passa igual. Com més lliure és una societat, 
més habitual és que els seus ciutadans abandonin les seues llegües 
inicials. 

 La gent tria la llengua que parla, perquè la llengua és una qüestió 
d’elecció personal, no pas un fet social. 

 De fet, la llengua de Catalunya no és ni el català ni el castellà, sinó 
el bilingüe, per això cada cop es parla més el castellà i menys el 
català. 

Els parlants inicials d’altres llengües diferents del català i del 
castellà que viuen al territori del domini lingüístic català no 
tenen dret a demanar que les seues llengües tinguin cap 
reconeixement públic.  

 Tenen el deure de saber castellà i el dret d’aprendre’l. El català 
també el poden aprendre, però com també poden aprendre 
macramé. 

 El dret a mantenir com a llengua habitual la de la societat d’origen 
es limita al cas del castellanoparlants. 

Com en el cas dels catalanoparlants inicials, els parlants 
inicials d’altres llengües diferents del català i del castellà que 
viuen al territori del domini lingüístic català tenen dret a 
rebutjar el català, però no tindria sentit que rebutgessin el 
castellà, ni això seria acceptable perquè hi ha gent que 
només sap castellà i no tenen per què saber cap més llengua. 

 Els immigrants tenen el dret a viure en els societats d’acollida com 
si mai no haguessin marxat de la seua. Tenen el dret, per tant de 
reproduir la societat d’origen en la d’acollida i viure simplement 
juxtaposats a ella. Això és raonable i ningú no ho qüestiona enlloc 
del món. A Catalunya tampoc. Sempre que això no afecti al 
coneixement del castellà, és clar, que és una llengua necessària per 
naturalesa i mereix especial respecte. 

 


