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“L’austeritat per si mateixa
no genera prosperitat”

La frase del dia

“L’Anglo-
Catalan Society
(ACS) és una
associació encara
poc coneguda fora
dels àmbits
acadèmics dels
Països Catalans

l cap de setmana passat va tenir
lloc a Leeds la 62a conferència
anual de l’Anglo-Catalan Society

(ACS). Aquesta entitat va ser fundada
el 1954 per un grup de catalanòfils, bri-
tànics i exiliats o residents catalans al
Regne Unit (Robert B. Tate, Paul S.N.
Russell-Gebbett, Francis W. Pierce, Jo-
sep M. Batista i Roca, Joan Mascaró i
Fornés i Joan Gili i Serra), per donar
continuïtat i estatus legal a les re-
unions informals que mantenien des
de feia uns anys a Londres, especial-
ment des de 1948, quan Batista i Roca
va introduir classes de llengua i litera-
tura catalana en els estudis d’hispàni-
ques de la Universitat de Cambridge,
on feia de professor. Entre els propòsits
que figuraven a l’acta constitucional
destacaven impulsar els estudis de ca-
talà a la Gran Bretanya, Irlanda, Cata-
lunya i altres zones de parla catalana,
promoure l’entesa entre les comuni-
tats de parla anglesa i catalana, i orga-
nitzar exposicions, reunions, confe-
rències, classes, projeccions de pel·lí-
cules, obres de teatre, recitals i altres
activitats relacionades amb la llengua i
la cultura catalanes.

A LA PRIMERA CONFERÈNCIA, celebrada a
Oxford el 1955, hi assistiren 21 dele-
gats: G.W. Ribbans, Amadeu Solé Le-
ris, R.D.F. Pring-Mill, Josep Trueta,
F.W. Pierce, J.M. Batista i Roca, Brigit-
te Pring-Mill, J.H. Elliott, Maria Her-
nández Roig, F.W. Hodcroft, R.B. Tate,
Antoni Comet, Elizabeth Gili, Emili Gi-
ralt i Raventós, P. Russell-Gebbett, Ra-
mon Gubern, Joan Gili i quatre més
que no han estat identificats. La confe-
rència d’enguany ha comptat una sei-
xantena de participants i el nombre de
ponències ha superat la trentena, men-
tre que el total de membres de l’ACS su-
pera ja els cinc-cents malgrat que no
tothom està al corrent del pagament de
les quotes. Des de 1977 publica la revis-
ta Journal of Catalan Studies, que ac-

E tualment pot consultar-se en línia, i ce-
lebra també en el marc de la trobada
anual la conferència en commemora-
ció de Joan Gili. El 1986 l’ACS va rebre
el premi Ramon Llull, el 1992 fou dis-
tingida amb la Creu de Sant Jordi i
aquest any, amb el Premi Pompeu Fa-
bra.

I, TANMATEIX, A PESAR DE LA LLOABLE tas-
ca duta a terme per l’ACS –o per la seva
equivalent als Estats Units i Canadà, la
NACS, North American Catalan Socie-
ty, creada el 1978, o d’altres institu-
cions similars arreu del món– és una
associació encara poc coneguda fora
dels àmbits acadèmics dels Països Ca-
talans. Mereixeria, sens dubte, un més
gran reconeixement i projecció entre
l’opinió pública de parla catalana atesa
la tasca ingent que duu a terme per do-
nar a conèixer la llengua i la cultura ca-
talana fora de l’àmbit del domini lin-
güístic. Tasca que, convé tenir-ho pre-
sent, és realitzada sovint per profes-
sors no nascuts ni amb vinculacions fa-
miliars amb casa nostra i que es van in-

teressar pel català inicialment per mo-
tius acadèmics i científics. I, és clar, no
resulta tampoc gens estrany que
aquesta mena d’institucions culturals
siguin ignorades per un govern espa-
nyol que considera la diversitat de llen-
gües com un problema per a la unidad
de España més que com una riquesa
cultural i un patrimoni per preservar.

AIXÍ, SEGONS LES DADES DE l’Institut Ra-
mon Llull, actualment s’imparteix do-
cència de català en 20 universitats del
Regne Unit i d’Alemanya, en 19 de
França, en 13 d’Itàlia, en 5 de Polònia,
en 3 de la República Txeca, en 2 d’Àus-
tria, Hongria, Rússia i Irlanda, i en 9
universitats europees més; en 20 dels
Estats Units, 3 del Canadà i en 3 més
d’altres països d’Amèrica del Nord; en
4 del Japó i en 2 més de països asiàtics; i
en 5 universitats d’Amèrica del Sud.
En total 141 universitats fora del domi-
ni lingüístic de la llengua imparteixen
docència de català. Xifra que contrasta
notablement amb el fet que només en 7
universitats espanyoles (Complutense
de Madrid, Santiago de Compostel·la,
Granada, Oviedo, Saragossa, Salaman-
ca i UNED) es pugui estudiar el català. I
això que la xifra ha millorat substan-
cialment els darrers anys.

AFORTUNADAMENT, PERÒ, LA LLENGUA i la
cultura catalanes tenen avui prou for-
ça i presència internacional perquè la
ignorància –en el doble sentit de l’ex-
pressió, que ignoren i que són igno-
rants– de molts polítics espanyols no
pugui malmetre-les. Molt menys ara
que l’actual procés polític endegat a Ca-
talunya camina cap a la plena sobira-
nia, la qual cosa, sens dubte, tindrà
com a valor afegit incrementar encara
més aquesta força i presència interna-
cional aconseguida en l’àmbit acadè-
mic, no ho oblidem, gràcies a molts pro-
fessors que per a nosaltres han deixat
de ser estrangers.

Antoni Segura i Mas. Catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona
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uin sotrac! Els
badocs de bona

fe, que encara ens
creiem els experts en
sondeigs electorals,
imbècils com som!,

no ens ho podíem creure: l’impresen-
table Trump feia xixina les aspiracions
de la senyora Clinton, ensopida, sí, pe-
rò alhora predicadora de missatges
més assenyats i més a favor del futur
de la ciutadania. Ep! D’un col.lectiu hu-
mà ben divers, pel que fa als orígens i
pel que fa a les rendes del dia a dia. El
president Obama, que li donava su-
port, se sentia satisfet pels baixos ni-
vells d’atur al seu país i per les propos-
tes d’una certa regeneració social... en
un país amb massa desigualtats, amb
massa armes a l’abast de gairebé tot-
hom, amb massa estats tan salvatges
que encara consideren legal la pena de
mort, amb massa restes de racisme no
reciclat. Amb fums per entabanar, i se-
grestar, les autoritats europees, amb
tractats secrets (en ple segle XXI!) so-
bre el comerç internacional. Un país
que se sabia, i se sap, amb prou presti-
gi per fer d’àrbitre en conflictes inter-
nacionals. I menys a favor del canvi cli-
màtic. Cuba? Sí. Guantánamo? No, en-
cara no!

El tal Trump ha dit més i més menti-
des. Amb una impunitat que demostra
el baix nivell dels que li han regalat el
vot (ja deien els llatins: “Populus vult
decipi. Et decipitur”. Que deu voler dir:
el poble vol ser enganyant. I ho és). Da-
vant de tot plegat, els nostres opinia-
tres, que no haurien passat cap
examen de revàlida, ho expliquen amb
un substantiu: populisme, que llancen
contra els adversaris polítics... sense
recordar el missatge evangèlic per als
que denuncien el bri de palla a l’ull d’al-
tri i s’obliden de la biga en l’ull propi.
¿Com pot el portaveu del PP parlar
dels populismes dels adversaris sense
fer una llista de les mentides populis-
tes dels dirigents del seu partit?
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