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Els obstacles que han sorgit per a la incorporació del català a Europa

Pel forat d’una agulla

L’
C a r l e s S e n t í s

“S’ha dit que entre els
impediments destaquen
les reticències de la
influent França. És cert,
però s’ha de recordar
que el jacobinisme és a
França com una segona
naturalesa”

idioma català
està entrant en
el projecte de la
Constitució eu-
ropea pel forat
d’una agulla. En

aquests moments està assegurada la
seva inscripció –com la de les altres
dues llengües cooficials a l’Estat es-
panyol– com a llengua reconeguda
que serà utilitzada perquè hi hagi
una versió oficial catalana de la
Constitució. Les dificultats per anar
més enllà són molt grans. Una situa-
ció, aquesta, malgrat els esforços del
ministre Moratinos per aconseguir
l’objectiu que el català fos un idioma
de consulta. De tota manera, si la
base queda establerta, en un futur es
poden trobar, per via de reglaments,
altres sortides.

Els mitjans de comunicació han fet
referència als obstacles sorgits entre
els Estats, que ara ja són vint-i-cinc,
per a la incorporació del català a Eu-
ropa. S’ha dit que entre els impedi-
ments destaquen les reticències de la
influent França. Això és cert, però
s’ha de recordar –ho hem dit altres
vegades– que el jacobinisme és a
França com una segona naturalesa.
França, en aquests casos, es mou pels
seus principis bàsics i no pas per
atacar una o altra llengua. Al centra-
lisme –encara que una mica relatiu–
que manifestà la monarquia francesa
s’hi afegí el jacobinisme de la Revo-
lució, que reblà el clau. En els dies
assemblearis de la Revolució, els di-
putats girondins de caire regionalista
caigueren sota el pes massiu dels
centralistes jacobins. Aquesta impo-
sició s’estengué per tot França i
s’instal·là a les successives Repúbli-
ques posteriors. De fet ha esdevingut
un complement del que ells anome-
nen “l’esperit republicà”. Això fa que
representants de França, en situaci-
ons com la que ens ocupa, s’expressin

ben obertament i sense cap complex.
No es va en contra de cap idioma en
concret, sinó que es replanteja un
principi generalitzat.

Amb el pas del temps, el jacobinisme
ha transcendit a la ciutadania i molts
ho són fins i tot sense formular-s’ho.
Quan això és interpretat a la seva ma-
nera per persones de la política, pot
esdevenir molt deplorable. Fa ben poc

acaba de succeir justament al depar-
tament de Languedoc-Rosselló. És una
llàstima que el Rosselló no sigui un
departament a part, perquè englobat
d’aquesta manera el comandament
surt de Montpeller, capital de més
força i irradiació que Perpinyà. En
unes recents eleccions resultà elegit
president del Consell Regional el co-
negut alcalde de Montpeller, Georges
Frêche. Sense miraments, aquest se-
nyor va dir que el català no interessa i
que és una mena de patuès. Com no

podia ser altrament, hi
ha hagut la natural re-
acció a Perpinyà. Atacs
com aquest es poden
traduir en una utilitza-
ció superior del català
en una ciutat –no al
camp– on el seu ús és
minoritari.

El jacobinisme no ve
solament de París, sinó
també dels llocs que
n’han estat víctimes.
No fa gaire temps que el
polític conservador
Charles Pasqua també
va dir irònicament que
a França el català el
parla menys gent que el
berber i que, per tant,
s’hauria de valorar
també aquesta llengua
magribina. Sense cap
menysteniment pel
berber, s’hauria pogut
recordar a Pasqual que
el català en gran part
va néixer precisament
al Rosselló i que du-
rant segles fou la seva
única llengua. Per
tant, bastant abans
que amb el Tractat dels
Pirineus hi entrés el
francès oficialment.

■ Carles Sentís. Periodista i

escriptor

Mn. Jesús Huguet i la llibertat
d’expressió a l’Església
J a u m e R e i x a c h

L’
última edició d’ El Pregó
(núm. 243) publica un cari-
nyós article de mossèn Cli-
ment Forner dedicat al seu

amic mossèn Jesús Huguet, ben cone-
gut dels lectors d’ El Pregó pels seus
lluminosos articles i més conegut en-
cara pels lectors del Full diocesà de
Tarragona-Vic-Solsona (darrerament
només de Vic-Solsona) per les seves
famoses xàldigues (espurnes, guspires),
que ara acaben de ser publicades en
forma de llibre amb el significatiu
subtítol de Crítiques benignes sobre l’Es-
glésia i el món.

La presentació del llibre (16 d’abril)
va ser, segons sembla, tot un esdeve-
niment. La sala d’actes de l’Ajunta-
ment de Solsona era plena a vessar. “Hi
confluïen –explica Climent Forner– el
reconeixement agraït a la persona de
mossèn Huguet, molt estimada per la
feligresia solsonina en general, i un
cert desgreuge públic per la censura
eclesiàstica de què havia estat objecte
amb motiu d’un dels seus articles
aplegats ara en volum (v. El Pregó, núm.
222). La presència entre el públic del
bisbe Jaume Traserra no sols pal·lesava
aquest tàctic sentit de desgreuge, sinó

que afegia –com reconeix mossèn
Forner– emotivitat a l’acte.

No cal dir que ens alegrem d’aquest
esdeveniment eclesiàstic, que posa unes
gotes d’esperança en el calze, a vegades
tan amarg, de la llibertat d’expressió a
l’Església. Hi ha moltes persones com
mossèn Huguet que, per fidelitat a Jesús
i a l’Evangeli, malden per ampliar
aquesta llibertat d’expressió. No sem-
pre amb èxit. Raríssimes vegades amb
el reconeixement (i per què no, la gra-
titud) dels superiors. El mateix mossèn
Huguet ha patit la censura diverses ve-
gades. Les seves Cròniques de rereguarda,

publicades a la revista Catequesi, van ser
clausurades. I un bon dia (que devia ser
un mal dia), les seves xàldigues van des-
aparèixer de l’esmentat Full diocesà. I
com aquestes, tantes anècdotes com
podríem explicar, vinculades a publi-
cacions d’Església (com Catalunya Cristi-
ana) o a institucions similars (com Rà-
dio Estel). Sense anar més lluny, el Fò-
rum gironí Joan Alsina també ha patit
recentment una d’aqustes incursions
autoritzades que tenen com a finalitat
(no confessada) coartar o reprimir la
llibertat d’expressió.

Si ara mateix algú s’entretenia a
confegir una antologia de textos cen-
surats i de persones sota sospita, seria
fàcil comprovar el gran error que s’ha
comès durant aquests darrers anys.
Error que explica la trista atonia en
què està immersa –avui per avui–
l’Església catalana. Perquè s’han cen-
surat articles i persones que no sols
estimen l’Església sinó que, si a voltes
la critiquen, és, com Jesús Huguet, “de
tant com l’estimen”.

■ Jaume Reixach. Capellà i escriptor


