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Revifada polèmica al voltant de l’estat de salut de la llengua catalana
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esulta impossible
restar indiferent da-
vant la revifada po-
lèmica al voltant de
l’estat de salut de la
llengua catalana. És

cert que l’exacerbació de la polèmica
és criticable, sobretot quan es cau en
un pessimisme eixorc de la mena “el
català, en perill de mort”, però la hi-
persensibilitat en el cas del català està
prou justificada per raons històriques
i per d’altres de ben actuals. Pertanyo
a una generació que li fou expropiada
la llengua en tots els àmbits on po-
gueren penetrar els expropiadors amb
la seva violència, una generació que no
va disposar de cap de les facilitats que
tenen avui dia els fills de la democrà-
cia: català a l’escola, a la universitat, a
les llibreries, als mitjans de comuni-
cació social, al carrer... Vaig rebre dels
meus pares la llengua i d’ells vaig
aprendre la lleialtat lingüística. La seva
generació, la de la República, la Guerra
Civil i la terrible (per als vençuts)
postguerra franquista, tenia molt clar
que per servar la identitat calia con-
servar la llengua. Ara aquesta convic-
ció s’ha perdut o, si més no, s’ha diluït
en una mar de confusions sobre la
identitat. No s’ha de reduir la identitat
a la sola llengua, però ¿què queda de la
identitat sense la llengua o amb una
llengua degradada, esdevinguda un
patuès?

La majoria dels mals que pateix la
llengua, dels entrebancs que se li po-
sen, han estat novament evocats, afi-
nats, fins i tot. Existeix una àmplia
coincidència en el diagnòstic i l’anàli-
si: es pot viure a Catalunya sense saber
o emprar el català; s’està produint una
llatinització del català, a l’escola, a les
aules s’aprèn en català i al pati es juga
majoritàriament en castellà; l’impacte
de la immigració exterior podria arri-
bar a afectar més la llengua que el de
les successives onades d’immigració
interior; els administradors de l’idio-
ma oficial de l’Estat no cedeixen res de
les seves prerrogatives i quan poden se
n’atribueixen de noves... Assistim a la

configuració d’una situa-
ció que es caracteritza
per un grau elevat de
normalització lingüística
–el que falta per assolir
no explicaria la part ne-
gativa de la situació– i,
alhora, per una repetició
de velles amenaces a la
integritat de la llengua,
algunes d’una intensitat
i una agror inesperades
en un context de lliber-
tats. ¿Què ha passat?
¿Què està fallant? Neces-
sitem respostes medita-
des i, en la mesura que
sigui possible, urgents.
Prestem atenció al que hi
tinguin a dir els lingüis-
tes, els sociòlegs i, natu-
ralment, els polítics.

Seria injust no reco-
nèixer que la Generalitat
(Parlament, president de
la Generalitat i govern)
ha dut a terme una tasca
important en la normalització lin-
güística, una tasca força reeixida en
determinats aspectes. Potser no se li
pot demanar gaire més, sinó que se li
hauria de demanar una altra cosa:
canvis en l’estratègia seguida en el
procés de normalització lingüística.
L’aposta (exclusiva) per l’extensió de
l’ús social de la llengua –com més
persones entenguin i parlin el català,
millor–, amb l’oblit de fomentar la
correcció en l’ús, ha afeblit la llengua.
Les dificultats retrobades en l’extensió
de l’ús social –les resistències apare-
gudes en aquest terreny han sorprès–
és una part del problema, l’altra és la
progressiva degradació de la llengua
(realment) parlada. I recordem de pas-
sada la permanent impossibilitat que
tenen la gran majoria dels catalano-
parlants d’expressar-se per escrit en
català sense un cabàs de faltes. Per
comprovar la realitat dels dos vessants
del problema n’hi ha prou de parar
orelles al carrer –no solament als car-
rers de Barcelona, també als de viles i

pobles de la Catalunya profunda– i,
pitjor encara, escoltar la majoria dels
dirigents de la societat catalana quan
parlen en públic. Si un polític catala-
noparlant pot dir a micròfon obert
“desde luego el terremoto d’Argèlia ha sigut
molt grave”, sense que aparentment se
n’avergonyeixi ni temi que la seva
imatge en surti malmesa davant del
públic oient, és que estem a un pas de
la dialectalització del català respecte al
castellà. La pèrdua de dignitat de la
llengua anticipa la pèrdua del seu
prestigi social. La reflexió del nou vin-
gut és corrent : “¿Per què escarras-
sar-me a aprendre una llengua que
sembla tenir tan poques diferències
amb la important o amb la que ja par-
lo?”.

La realitat social i estatutària de la
llengua catalana és indissociable de la
seva coexistència amb la llengua cas-
tellana. Ho reconeixen i estableixen
així la Constitució espanyola i l’Estatut
d’Autonomia i, a més, les dues llen-
gües ensopeguen a cada moment de la

vida quotidiana, en el si de moltes fa-
mílies, a la feina, al carrer... Si el bi-
lingüisme és inevitable, evitem el con-
flicte. L’enfrontament no convé –el
català sempre seria perdedor, car no té
prou massa crítica i en situacions de bi-
lingüisme conflictualitzat perd la
llengua globalment minoritària– i la
claudicació s’ha d’excloure –significa-

ria cantar-li les absoltes a
la llengua–, ¿quin marge
de maniobra queda,
doncs? Em permeto sug-
gerir que el marge hi és
en l’aposta per la qualitat
i per l’acceptació cons-
tructiva de la realitat bi-
lingüe. Els ciutadans de
Catalunya, catalanòfons i
castellanòfons, haurien
de ser conscients de l’en-
riquiment espiritual que
comporta i dels avantat-
ges que aporta expres-
sar-se bé i amb riquesa de
lèxic tan en la llengua
materna com en l’altra.
L’estímul per recuperar
l’orgull de la llengua ben
parlada requeriria, inde-
fugiblement, el compro-
mís dels poders públics i
la complicitat de les elits
i del món cultural.

És indubtable que al
llarg de la història de
Catalunya l’ús social de

la llengua ha estat en relació directa
amb l’autogovern i amb les polítiques
envers la població vinguda de fora del
territori lingüístic català i envers la
resta d’Espanya. El segle XVIII, els dos
primers terços del XIX i les dècades de
dictadura del XX són un exemple evi-
dent, en el sentit deplorable, d’aquella
relació. La llengua necessita l’autogo-
vern i aquest no pot desentendre’s del
destí de la llengua. I la Generalitat
sorgida de l’Estatut del 1979 no se n’ha
pas desentès. Nogensmenys, a desgrat
de la dedicació desplegada, una part de
la vella immigració i –més greu– dels
seus descendents no tan sols no han
arribat a considerar el català com a
llengua pròpia, sinó que tampoc no
l’han acceptat com a component d’un
bilingüisme funcional. Pot deduir-se’n
que l’ús de la llengua no és només una
qüestió de normalització lingüística,
sinó també, i potser fonamentalment,
de normalització social i política. I és
en aquest punt on no deuen haver-se
fet prou bé les coses.

atribuïa una vida interior, semblant a
la seva, a l’univers, i dins totes les co-
ses. Fou la primera fórmula de religi-
ositat.

Després l’home començà a destriar
conceptes i a especialitzar mites se-
gons els continguts vitals. Júpiter era
el pare dels déus de la mitologia ro-
mana (en grec Zeus). Eros era el déu de
l’amor. Apol·lo era déu del sol. Egipte
tenia una altre joc de cartes mítiques
protectores del seu viure. I al Pròxim
Orient, a l’actual Turquia, a la ciutat
d’Efes, fa uns quatre mil anys, hi havia
el temple de la deessa Àrtemis, que
encarnava el mite de la paradoxa de la
virginitat i la fecunditat de la terra.
Fou la tercera de les Set Meravelles del
món antic. Era gran com el Vaticà. El
seu reconeixement estava estès per
tots els països de la Mediterrània. Els
atletes que havien de concursar als
Jocs Olímpics anaven a passar uns
dies al temple d’Àrtemis a demanar
concentració, purificació i agilitat

–ara alguns prenen pastilles– per
guanyar la cursa que els duria a la
memòria immortal. I les dones que
eren estèrils s’arreceraven amb la
deessa per aconseguir la fertilitat. El
sentiment que provocava la devoció
d’Àrtemis venia a assemblar-se a l’e-
quilibri ecològic. Mantenir verge i
neta la terra, perquè continuï la seva
fertilitat. Això testimonia el Santuari
Ecològic de Gallifa.

La humanitat continuava avançant
en el seu procés de purificar les coses,
i un bon dia tocà també fer neteja a la
munió de deus mítics que cobrien les
ciutats i les ments. I aparegué a Grècia,
en la persona de Sòcrates, la visió d’un
Déu únic. Fou obligat a beure’s la ci-
cuta perquè es burlava de la multitud
dels déus mítics. Així mateix el faraó
Akhenaton imposà també el Déu únic
a tot Egipte, en temps de Moisès. I uns
anys abans, Abraham s’havia exiliat
d’Ur de Caldea (Iraq, avui) per anar a
plantar la tenda a una terra promesa

on el Déu únic el guiaria: Canaan.
El fenomen de l’evolució continuava

obrint-se camí. I... “en la plenitud dels
temps” una noia verge infantà una
“nova criatura”: Jesús de Natzaret. Un
personatge que, fet gran, predicà les
benaurances evangèliques i digué que
l’amor és el valor més fonamental en la
vida de tots els homes i dones. És el
nou postulat de la vida moderna. Quan
l’amor hi és, tot es païble. Quan està
absent, la vida és un infern. Ell fou un
exemple viu del seu missatge: “Esti-
meu-vos com jo us he estimat”.

L’aparició d’aquest Objecte Nou a
descobrir per la ciència és un repte
inesperat. És el fet més meravellós que
hagi succeït mai dins l’univers que ens
acull i ens envolta. Encara avui és un
desconegut. Un Home Nou que és a
anys llum de l’actual humanitat. Fà-
cilment les societats modernes el fora-
gitarien de les seves fronteres si apa-
regués avui entre nosaltres. Sant Pau
en digué una Nova Creatura.

El Santuari Ecològic de Gallifa està
col·locat dins aquest requadre de fons.
Maria, mare de Jesús, ve a recollir i
fer-se seu aquell mite arcaic que sim-
bolitzava la deessa Àrtemis. Just a Efes
sembla que va morir Maria. Just en el
Concili Ecumènic d’Efes, l’any 431, es
parlà de Maria, i hi hagué consens que
Ella era no sols mare de l’home, Jesús,
sinó també, i al mateix temps, Verge i
Mare del Déu encarnat, fet història.

Enguany, el 15 de juny, en la jorna-
da internacional del Medi Ambient,
vam estrenar un gran monòlit de pe-
dra, on hi ha gravat un poema de
Carles Pi i Suyer, exalcalde de Barcelo-
na, que l’amarga experiència del final
de la Guerra Civil trasbalsà interior-
ment i transformà en un home mís-
tic-religiós. Aquesta experiència i con-
cepció transcendent de la vida, con-
templant la naturalesa, encaixa per-
fectament amb el missatge del
Santuari Ecològic. Tot plegat és una
invitació a rebre un bany ecològic.


