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A propòsit de la visceralitat anticatalana del Partit Popular

El català a Europa,
un pas endavant

L
A u r e l i A r g e m í

a majoria dels eurodi-
putats catalans acaben
de defensar, de nou, al
Parlament Europeu el
que tantes vegades, i
des de fa anys, la socie-

tat catalana ha reclamat, amb mani-
festacions, recull de signatures i escrits
documentats, el que resumeix bé l’ex-
pressió “Català a Europa”. Però un al-
tre cop hem perdut la batalla. Ara,
malgrat que la reivindicació catalana
hagi obtingut més vots al Parlament
Europeu, tot i que no suficients perquè
la proposta arribés a bon fi. L’han fet
fracassar, molt particularment, els tan
autoproclamats constitucionalistes es-
panyols, per més que la Constitució es
posicioni a favor del “respecte” i pro-
moció de cada una de les llengües de
l’Estat (art. 3). La negativa dels popu-
lars s’ha sobreposat al que el mateix
govern espanyol ha acceptat, en subs-
criure i ratificar la Convenció Europea
sobre les anomenades llengües mino-
ritàries o regionals. En efecte, aquesta
Convenció, planejada pel Consell
d’Europa, afirma que la promoció de
les llengües no estatals és “una contri-
bució important a la construcció d’una
Europa fonamentada en els principis
de la democràcia i de la diversitat cul-
tural”; és una manera inequívoca
d’adherir-se “al valor del fet intercul-
tural i del plurilingüisme” que carac-
teritza Europa (preàmbul). Més encara,
la Convenció, en el seu article 7è,

obliga els Estats que s’hi ad-
hereixen a “comprometre’s”
a “eliminar qualsevol res-
tricció o preferència injusti-
ficada” de les llengües esta-
tals per damunt de les que
no ho són. Per això –remar-
ca– cal que els governs es-
tatals “adoptin mesures es-
pecials a favor” de les llen-
gües tan sovint desafavori-
des, i duguin a terme acci-
ons “adreçades a promoure
la igualtat entre els parlants
d’aquestes llengües i la resta
de la població”. En síntesi, el
mateix article compromet
les parts –el Consell d’Euro-
pa i els Estats europeus– “a
acollir les necessitats i els
desigs que expressin els
grups que usen aquestes llengües”.
L’ocasió per demostrar la bona dispo-
nibilitat a comprendre i admetre,
sense exclusions, el pluralisme lin-
güístic europeu del partit que dóna
suport al govern espanyol era ben
servida en safata pel Parlament Euro-
peu. Però els populars han preferit
demostrar el seu provincianisme ex-
trem, la seva visceralitat anticatalana.
Han reblat el clau del seu vot negatiu
amb unes disquisicions tan poc con-
vincents com que no poden tolerar
que la llengua, que ja toca tants di-
ners d’ajuda, en vulgui rebre encara
més (sic), i que és inacceptable que el

català es posi en condicions de supe-
rar, amb tant reconeixement que se li
demana, l’espanyol (sic).

No sé si els eurodiputats d’altres
països que votaren amb els espanyols
defensors d’aquestes bajanades esta-
ven adormits o van fer veure que en-
tenien una altra cosa quan les falòrnies
dels populars els entraven per les ore-
lles. En tot cas, en aquesta batalla,
s’han clarificat més les actituds. Si els
arguments contraris a la inclusió del
català, com a llengua normal, en les
institucions europees són tan poca
solta, hem de pensar que aquests ma-
teixos arguments ens vénen a confir-

mar que anem pel bon camí, sempre
que, malgrat la derrota d’ara, no de-
sistim de reclamar el que ens pertoca:
el català a Europa. Crec que tenim més
motius per conservar la moral alta, per
confiar que la pròxima vegada que
surti el tema a nivell del Parlament
Europeu, augmentarà el nombre dels
eurodiputats als quals, en lloc de po-
sar-se al costat dels qui només pensen
a vèncer, ni que sigui enredant i tre-

pitjant els altres, els és més
raonable deixar-se convèncer
pels qui en defensar el català
a Europa no fan altra cosa
que voler ser més reconeguts
com a europeus. Que voler,
en definitiva, que Europa si-
gui més ella mateixa. Com
ho són els maltesos, els eslo-
vens i els lituans, per més
que les seves llengües siguin
inferiors demogràficament a
la catalana.

D’altra banda, tot aquest
enrenou torna a posar una
pregunta de fons, que va
molt més enllà de la qüestió
de les llengües i que fa veure
aquesta qüestió eminent-
ment com a símptoma o
com a excusa: tornem a estar
davant de la contesa sobre
els subjectes de les sobirani-
es, si els Estats o si els po-
bles; sobre qui han de ser els

artífexs d’una Europa realment de-
mocràtica en què ningú no se senti
exclòs, com diu l’article 15 de la De-
claració Universal dels Drets Humans,
per raó de la nacionalitat. La proble-
màtica de les llengües, en últim ter-
me, seria fàcilment resolta si Andorra
entrés a formar part de la Unió Euro-
pea: com que la seva llengua és llen-
gua d’Estat, el català esdevindria
llengua d’Europa, automàticament.
Ser o no ser, aquesta continua sent la
qüestió, posada ara amb més contun-
dència, a propòsit del català a Europa.

■ Aureli Argemí. President del CIEMEN

L’escàndol públic del
nomenament dels
bisbes a Catalunya
M o s s è n J o s e p D a l m a u

V
aig parlar per telèfon amb
monsenyor Josep M. Guix, per
les paraules que li vaig sentir a
la TV, queixant-se de la forma

com s’havien anat nomenant els bisbes
a Catalunya a causa de la influència
personal del cardenal Carles de Barcelo-
na. Em semblà que l’havia de felicitar
per la seva sinceritat i el seu coratge. El
seu desfogament ha estat com una alerta
roja. “Ha fet tots els bisbes que hi ha a
Catalunya menys un”, va dir.

L’arbitrarietat és la forma corrent de
governar dels poders absoluts, fins i tot
dins l’Eglésia. Les raons amb què volen
explicar les seves arbitràries decisions
sovint solen ser anticanòniques. Són in-
fidels a la seva pròpia carta magna, als
decrets i reglaments que ells han redac-
tat. L’Església té establert un mínim de
consultes per al nomenament de bisbes,

de les quals s’ha de fer cas en criteri de-
mocràtic a favor del poble de Déu. I en
el cas del bisbat de Vic la terna de mon-
senyor Guix i la de tots els capellans del
bisbat entregades al nunci foren deses-
timades desconsideradament.

En aquest moment de tant desori dins
l’Església, molts fidels, conscients de la
seva fe, l’únic referent que tenen segur i
que aguanta tots els embats, és la per-
sona de Jesús de Natzaret, com s’explica
en els Evangelis. Joan Pau II, quan va
anar en viatge pastoral a Madrid, va lle-
gir un discurs que havia de fer el presi-
dent Aznar, garrotejant els nacionalis-
mes perifèrics, en contra de les seves
moltes declaracions solemnes a favor de
les nacions oprimides. Visca la Pepa!

És per això que ara es reprodueix en
la nostra ment i en la nostra consciència
inviolable la figura de Jesús “fent un fuet

de cordes i tombant les taules dels qui
venien vedells, moltons i coloms”, fora-
gitant-los tots del temple. “Traieu això
d’aquí i no convertiu en mercat la casa
del meu Pare” (J. 2-15). “Ho van sentir els
grans sacerdots i els mestres de la llei i
buscaven com podrien fer-lo morir”
(Marc, 11-18). Aquella era una situació
establerta pels amos del temple.

Ara sabem per experiència que els es-
crits i els milers de firmes dels cristians
enviats al Vaticà com a protesta no ser-
veixen per res. Sols valen les grans in-
fluències, els privilegis i l’arbitrarietat
dels poderosos. No ens queda altre camí
que l’acció no violenta activa, de pro-
testa, per manifestar els nostres con-
venciments de fe i la voluntat d’exigir el
respecte a les mínimes normes de con-
sulta per al nomenament dels bisbes que
consten en decrets i reglaments que ells
mateixos han establert.

La lluita per la democràcia global que
pretén millorar l’estament de l’Església
és un tema de molt més calat. L’any
1968 vaig publicar el llibre L’agonia de
l’autoritarisme catòlic. Un personatge reli-
giós mediocre i de bona fe el va enviar al
Vaticà, a la Congregació de la Doctrina
de la Fe (ex-Sant Ofici), i vaig saber que
monsenyor Bonet Buixí em fou escollit
per advocat defensor. I... vaig guanyar la
partida. Vol dir que tinc un veredicte
solemne en el qual consta que en el lli-
bre no hi ha cap inconvenient per a un
projecte de millora democràtica de l’es-

tructura de l’Església, des del punt de
vista ortodox.

Ara sols exigim el respecte de les ac-
tuals normes de consulta, encara que
siguin mínimes. No per ser insignifi-
cants han de ser menyspreades. Són el
camí inicial per anar a més i millor.

Sembla com si el cardenal Carles,
perquè coneix el pati, hagi estat escollit
per ser l’executor visible d’una mena de
complot a tres bandes –Vaticà (Opus),
nunci, Conferència Episcopal Espanyola
(Rouco-Aznar)– per situar en els bisbats
catalans persones bones, mediocres i
submises a l’autoritat, sense el coratge
necessari per dur a terme valentament
el missatge evangèlic als carrers i als
pobles. Basant-se en la submissió supo-
sada del poble creient; basant-se en
l’autosuficiència absurda i amb una au-
toritat moral caiguda en descrèdit, s’han
atrevit, una vegada més, a saltar-se les
lleis, normes i reglaments, abandonant
l’esperit de diàleg i d’agiornamento en un
món ple de sensibilitat democràtica.

Tornarem a intentar fer un informe
serè i rigorós; buscarem un cardenal que
tingui les virtuts evangèliques i cregui
en l’Església de Joan XXIII; buscarem un
forat dins els passadissos de l’Estat del
Vaticà per fer colar l’informe i que sigui
llegit per qui el pugui tenir en compte i
el faci ressonar internacionalment.

Sóc un simple amanuense. Sóc un
simple ressò d’un potent corrent d’opi-
nió dins l’Església.


