Una saba intel lectual nutrícia
AJfred Bádia
j Una cultura a Catalunya», frase'
Alfred Badiaem presenta un 'recull,breupero prou revelador, d'afll1Ilacionsd'inteI.lectualscaque almenys és concisament des-:
talans sobre el fet cataliL1 acal)aamb un crit d'alerta: «S6n conscient$,aquests intel.lectuals,
criptiva. Nosaltres opineni que no.
qu~ les filigranesneoacratesi les 'contestacions"visceralsde llur repertoriron la saba inteI.lec- . .és
el Mane asistematitzat ID el
tual nutriciadelnacionalimperialismeespanyol?»
transformat en religió d'Estat, el

oldríem demanar sol,lícitaV
meDí a aqueUs lectors que tinguin I'humor i la bona voluntat d'a-

cabar la lectura d'aquest article, en
que, sense caure en el pecat de
servir afU1I18cionsfora de coñtext,
¿I que diremd'aquellmeditador
en presentem algunes de prOdigio- . estatagonic,oi?El mal,pera Cata- nisme diguem-neclassicdelimita
ses de determinats intel.lectuals ca- lunya,és que no podriatenirlaco- . «espaisde catalanitatúnica»,cosa que afirma que «el conceptede,
talans, que pensessin quin judici mpensació. de la -independencia, que deu voler dir que un catalanis- patria i nació... busca la identitat
'els mereix allo que lIegiran, si ron com l'Eire. Pero, ¿quediemd'in- me modemha d'acceptarespaisen per la viarestauradora
d'un mili~capa~ de fer-ho sense p8lles ni dependencia? Els irlandesos ron que s'estableixi i perpetui una risme neofeudal, preburges ipre-

que en aquestaocasióens cal criticar,sinó, senzillament, el rnarxisme de pelaainbquinze.
,
Ens faltava, pero, arribar a la

.

consumació, al desideratum de les

'

troballes intel.lectuals, pero aviat
modem...»? ¿I com no exultar el que direm esdevindri teoria coquan afegeix que aquest concepte titzada, es debatra en les nostres
de patria i nació «vol al~-se per taules rodones i quadrades, potser
sobre deIs conflictesde classe...in-, Ocupararadiosi televisions:«Catasistintentossudidamenten el fet di- lunya», ens diran, «és, sí, una
ferenciallingüístic, cultural, antr~ . nació, pero, JA HO TENIM!, una
polOgic, quan no demencialment nació criolla, essencialment, consticulinari?» No sabem si aquestare- tutivament impura; no ja rnestissa
ferenciaa un militarismeneofeudal de sang, sinó hibrida de sang i lIencatala té a veure amb el de .les gua, una samfaina metafisica, el
~pses de soldadets de plom que basar d'Jstanbul».
Que més
portert o portaven els Reis d'Ori- volem? Es una categoria pura
ent, pero, tocant a1 fet diferencial d'una realitat impura, com si
lingüístic, ens permetem recordar diguéssim, el caracter definitiu del
que hi ha hagut i hi ha nacionalis- provisional. Ja ho podrem resisitir?
Assegurem al lector que no ens
mes catalans mancoi anarcocomunistes, i que, posem per exemple, inventem res -en part, ja ho deu
el PSUCdefensaI'autodeterminaci- haver descobert-, i que 'encara
ó. Pelque fa al caracterculinaridel ens queda moltíssi~ materia mareferit fet diferencial, no hi ha loga al pap, que la limitació de I'ardubte: la botifarra a la brasa amb ticle . no ens permet d'exf.DSaT.
boletsés I'estigmade lacatalanitat. Abans de tancar aquest breu invenTampocno podemoblidarun se- tari, ens preguntem honestarnent,
dient ex-marxista admirador del com suposem que fa el lector:
Mane no sistematitzat en marxis- ¿Són conscients, aquests intel.lecmes, que assegura que tota nació tuals, que les filigranes neoacrates i
és un mite i que no existeixcapcul- les «contestacio11S» viscerals de
tura nacionalcatalana,sinó unacui- lIur repertori són- la ~ba intel.lectura a Catalunya, que usa tant la tual nutricia del nacionalimperialislIenguacatalana com la castellana. me espanyol? ¿Ja s'adonen que
Esperem que si addúim el que lIur suposat realisme destit.la el
pensa fierro Vitar sobre 8.:;.ucSl més doly conformisme als fets conafee,no se'ns titlIarad'usar una dia- sumats del franquisme? 1 si per
lectica antirnarxista.Vitar diu. que ventura no en ron conscients ni se
hi ha «un fet catala, una cultura n'adonen, ¿de que els serveix lIur
-.
deIscatalans,una'cultura en cataIa, sagayintel.lectualisme?
.

bigues a I'ull. No donarem noffiS, . uns fmaties insuportables,i si no, diguem-ne catalanitat múltiple.en
per a evitar I'acusació d'agressivitat pregunte-ho a James Joyce, el de la llenguacastellanadetots els acpersonalista.És allo que diuen i es- . Dublinersi del Ulysses.Si ara'pa- ,cents peninsulars.«Vivan las CataJ;r1uenaquestS intel.lectuals, el que teixen la independencia, se la luñas libres!, que els tocariadir, libérrimament, en el moment de la
,mereix els I)onors de la difusió peri- teneDben merescuda..
odistica. ¿Es simple conseqüencia
I:Ii ha un altre, tema, sobre el futura revolució final. Aquest
de la rapidesa vertiginosa de llur ac- qual ara s'escriu molt. Diguem-ho mateix assagista ens fa' saber que
tivitat cerebral o potser, ¡jer en resum esquematic: «El falsos 'allo' de l'Espriu: «Salvavem. els
explicar-ho, cal fer servir els recur- Catalans, abans d'existír política- mots -de la nostra llengua- el
. sos de la psicoat1Alisi?
meDí,ja han prescrit». Ja era una meu pobleijo», és una tristaromaVegem-ho. Algú ha escrit, refe- solemne ballesterada, allo de Dalla deis espais de catalanitat
rent als castellanoparlants obrers treure'ls de les cogitacionsde Joan única.Si tots hem d~cabar usant el
actualment «ciutadans de Catalu- Fuster. Si no els vol ningú! Ni els castella. o el pidgin catalanonya»: «Deixem que cada ciutacJa de les llles, ni els del regne de Va- . espanyolque floreix al cap i casal
se senti catala com li sembli». Ni lencia, ni els nord-catalans!1 si us .. de Catalunya, ¿a qui se li ocorre
un,mot sobre I'ús de la lIengua ca- adr~veu als,catalansdel Principal, que higim de salvarres?
Per no afeixugarI'article, ens litalana, que, de fet i també de drét, .us trobaríeu amb la respostaés la lIengua d'aquest rac6 del pregunta unamme: ¿que són, els mitarema espigolar.Existeixun inmón. Tenint en compte que la per- Palsos Catalans? ¿Les quatre pro- tel.lectual que amb tota. la sang
sona que escriu. aixo subratlla que víncies? (Perque els cataIans del freda d'aquest món escriu que
aquests ciutadans se senten espany- Principal no coneixen més divisió. «alto que dóna categoriade nació
ols
-i
ella
també,
res
territorialque la de les pravíncies). és ser projeCte»,frase digna de ser
d'excl~vismes-,
i pensant que No és que no ens hagimde ficaren gravada«en mármolesde bronce»,
amb ~quest sentiment d'espanyoli- aquesta qüestió com políticament com digué. Joan Pich i. Pon, en.
tal, degudament cuinat per la pres- sosté Jordi Pujol, és que ni ens tempsdellerrouxismeconservador.
sió del poder públic central i centra- I'hem de plantejar.Ni tan sois hem El nostre intel.lectualassevera en
lista, és probable que aquestS ciuta- d'intentar trobar cap mitja de coo- una altra ocasió, que «la irania
daos entenguin que la llengua peració lingüística entre territoris obliga a preguntar-nos:és possible
d'aquí com la de Uur lIoc d'origen de Ilenguacomuna, a I'estitdeJ"que ser catala.?». Seria interessant
és la castellana,cal témer que, apli- Canservir les comarquesde lIengua poder saber amb quina saliTa«recant el criteri ultraliberal reportat, neerlandesa de Belgicai Holanda. tratarien» aquest inte{.lectual, un
molts deIs homes i dones de derna El que l'Estat espanyol ha unit, JosepCarner i un Guerau de Liost,
se sentiran catalans -és a die, de la que no ho separinels fusterivols.
mestes d'una irania tan. catalana
«región catalana»-, usantexclusiAnant a la que salta d'un altre com universal, ironies botxins de
vament el castelli. ÉSel canú lingü- conspicu intel.lectual, topem amb tota pedanteria, baldarnent ingeístic de l'Eire, amb el gaelic en I'acusació,segons la qual el catala- Qua:
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