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Un perill letal Massa visible
Josep Vallverdu
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La politica dels politics te massa sovint la virtut de velar

aquells problemes de fons per posar en pantaIla i en primer pla
aquelles altres questions conflictives que li interessa destacar,
perque, aplicant-se al seu tractament i promesa resolucio ( potser
no es resoldran del tot, pero no hi fa res ), el ciutada te la impressio
que els "servidors del poble" estan amatents a la seves necessitats.

Suposem que un alcalde 0 un govern autonomic encarrila be

un presupost, disposa millor les infraestructures, impedeix l'abus

d'un empresari, fa aparent atencio als conservacionistes i ecologistes,
i millora un xiquet els seveis socials; d'aquests gestors la gent, en

general, en dira be. La visio dels problemes immediats mana i

aquests problemes no tenen a veure amb les essencialitats ..

Pero ara, precisament en aquests darrers mesos i en els dies

que falten per ales eleccions autonomiques , el color del catalanisme

sembla difus , fa l'efecte que la catalanitat essencial esta esborrada ;

la predominancia triomfal d'un partit , lligat estretament a Madrid i ,

es digui el que es vulgui, sense suficient autonomia respecte del Gran

Aparat, ha fet sortir a la superficie una serie de detaIls indicatius

dels viaranys per on pensen passar i fer-nos passar si guanyen.

Sense deixar de fer joc net en les questions que tothora s'afanyen a

qualificar que son les que "interessen al ciutada ", en els seus

programes, projectes, manifestos, mai no hi apareix aquella defensa

de la catalanitat essencial que ens conve si volem sobreviure.

Ho ha assenyalat una host de comentaristes i soeiolegs :

alguns partits no son prou defensors del catalanisme de base, aquell
que aspira a la maxima llibertat de gestio, a la maxima

independencia i valoracio linguistica. Sembla, per exemple, que

l'enrobustiment preeminent de la llengua catalana sigui quelcom
desterrat. EI prego de les Festes barcelonines de la Merce es

encarregat a una escriptora de llengua castellana que ,a mes, no te

simpaties personals per la catalana; les televisions en catala , que?
cada cop mes desastroses de llenguatge ; un candidat a President

mancat d' un autentic compromis linguistic, digui ell el que digui :

Un comentarista de premsa deia que no se l'imaginava presidint la
Festa de les Lletres de Santa Lhicia, desconeixedor com es de la

literatura catalana. Un altre comentarista feia notar que ser un bon

gestor - en el suposit positiu que ho sigui, extrem que no pot negar-se
d'entrada - no vol dir necessariament que tingui tambe aquelles
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conviccions profundes que poden orientar espiritualment els

ciutadans i mantenir-los dins el cami de la perpetuacio de les valors

que ens son propies com a poble.
Una politica de barreges i de descredit de la tradicio

identificativa hauria de ser bon passaport per perdre vots a l'hora de

la veritat, si els ciutadans hi pensen i son consequents. Ens estem

despersonalitzant, la immigracio ajudant-hi, i la politica de masses i

de vol rag tambe . El perill es Massa visible. Es com un execit de

termits que ni tan sols treballa envans endins, sino que ha sortit
enfora i va destruint l'edifici a vista de tothom i satisfaccio dels qui
sempre es fregaran les mans de gust davant qualsevol debilitacio de

la nostra personalitat gracies a la implantacio de successius fiblons

de desgast. No em dol de proclamar aquest dolgut diagnostic, ens

trobem davant l'abisme que ens pot fer desapareixer . Es una questio
de supervivencia.
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