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PERE PRATS

El futur del català:
passió i intel·ligència

E
P a s q u a l M a r a g a l l

l dia vint del maig
vaig tenir el goig de
poder-me dirigir als
participants en el
Fòrum sobre diversitat
lingüística, sostenibilitat

i pau. D’entrada vaig demanar que
se’m perdonés la gosadia d’interve-
nir-hi sense ser un expert en lingüís-
tica i advertint del meu temor cap al
risc que uns debats molt especialit-
zats, molt plens de tecnicismes, aca-
bessin esdevenint incomprensibles
per a un sector ampli del públic.
Aquestes que vénen a continuació
són, de manera més condensada, les
meves reflexions sobre una qüestió
que, com era d’esperar, va suscitar un
debat intens i viu.

El català és un estendard de la di-
versitat, dins de les llengües llatines i,
ell mateix, dintre seu. És, en certa
mesura, un idioma bandera de tots els
idiomes que corren perill de perdre’s.
Sobretot perquè el nostre no es per-
drà. En aquest sentit el català és,
també, una icona.

Contra el que es diu massa sovint, el
català no l’hem de només “defensar”.
L’hem de conrear, l’hem d’expandir,
l’hem d’esponjar internament perquè
hi càpiguen totes les variants i l’hem
de portar més enllà de les seves fron-
teres internes i externes, amable-
ment, amigablement.

Ho hem de fer per dos motius dife-
rents: per amor (o dignitat, com vul-
gueu) i per principi. Per un principi
universal de manteniment de les
identitats i, per tant, de la diversitat
–contra l’homogeneïtat, contra l’a-
vorriment, contra el simplisme, con-
tra la comoditat i per tant contra una
suposada economia–. ¿Es pot aconse-
guir? Es pot. El valor mercantil de
l’especificitat anirà in crescendo a me-
sura que la generalització –la globa-
lització– s’estengui i es banalitzi.

El català és una causa a la qual po-
dem aliar milions de persones que no
el parlen però que entenen el seu va-
lor i la seva licitud. Una causa ro-
màntica com la que va dur Byron a
Grècia, o revolucionària com la que va
dur Garibaldi a Rio Grande do Sul, o
com, més interessadament si es vol
però de forma ben interessant, els je-
suïtes adoctrinaven els guaranís en el
seu idioma.

No dic que el nostre idioma és una
causa quixotesca per no escandalitzar.
No és una causa perduda; és una causa
guanyadora perquè té a favor el vent
de la revolta contra l’uniformisme,

perquè ha tingut a favor l’actitud
digníssima, en aquest terreny, d’un
president que hi ha treballat durant
més de 20 anys.

I, encara, perquè seria un contra-
sentit que en el moment de la gran
abraçada històrica de l’Europa de l’O-
est i de l’Europa de l’Est, amb els cor-
responents reconeixements de cultu-
res i llengües diverses, li fos negat a la
llengua catalana el reconeixement
europeu que correspon a una llengua
amb un pes demogràfic inqüestiona-
ble. Més de 10 milions l’entenen; no-
més hi ha 7 llengües, de les 21 que
sortiran a l’article 4.10 de la Consti-
tució europea, que tinguin més par-

lants que la catalana, que és la vuite-
na. Una sòlida tradició cultural, lite-
rària i jurídica, un estatus científic i
acadèmic arrelat, un dinamisme soci-
al i cultural en expansió i un estatut
jurídic reconegut a l’Estat espanyol, a
la llei italiana i a Andorra.

Però no és una causa fàcil. Hi ha di-
ficultats de tot ordre, començant per
un gran problema d’imaginació. Cal
trobar fórmules i sobretot exemples
per demostrar que allò que es perd, si
es perd el català, és superior a la co-
moditat que es guanyaria si tots els
idiomes tendissin a un de sol, o dos, o
tres. És a dir: la imaginació contra l’e-
conomia, contra el cost i l’eficiència,
contra el valor del temps estalviat.

És allò que George Steiner ens ha
explicat de forma brillant en fer-nos

veure la humanitat amagada en la
multiplicació de les llengües després
de Babel; en fer-nos entendre que cada
llengua –per menor que sigui– funda
un conjunt de mons possibles i de
geografies de la memòria.

O com diu Jesús Tuson, seguint el
raonament de Steiner, cal cridar “a
estimar el llenguatge i a estimar i de-
fensar les llengües, la seva unitat
pregona i el ventall magnífic de la se-
va diversitat. Perquè potser no som
més que llengües i quan se’n perd una
perdem una part essencial de nosal-
tres mateixos. I quan algú fa per es-
borrar totes les llengües menys la seva
ens vol fer menys humans i va de dret,
en un camí sense retorn, cap al món
inhumà del silenci”.

Amb tot, conciliar la necessària

unitat de l’idioma amb la seva diver-
sitat real no és pas gens fàcil. Si volem
unir tots els qui l’haurien de defensar
perquè el projecte tingui economies
d’escala i, per tant, sigui viable, re-
sultarà que la unitat necessita la di-
versitat. No és el mateix sobreviure
amb una base demogràfica de 6 mili-
ons que amb una de 12. Però els 12 no
els tindrem sense flexibilitat interior.
Duresa i elasticitat alhora, gens fàcil.

Alguns pensen que n’hi ha prou a
obtenir la independència i ser un Es-
tat per obtenir-ho. És una creença
respectable. Tan respectable que go-
verno amb amics que ho creuen. Però
es pot formular a l’inrevés: no serem
de debò independents si no tenim
idioma. I tenir idioma vol dir que Eu-
ropa el reconegui.

En aquesta escletxa de la història
som. Europa reconeixerà que els Es-
tats diguin quins són els seus idiomes
interiors amb dret a ser idiomes de la
Constitució. I haurà estat, no ens en-
ganyem, gràcies al català. El català
haurà estat el desllorigador.

Amb això vull dir que els catalano-
parlants sentim com a pròpia la causa
de la diversitat lingüística. És la nos-
tra causa. El noble combat per la
llengua catalana no el lliurem en so-
litari, no és un combat egoista. La
nostra causa és també la causa de to-
tes les llengües del món que no tenen
prou reconeguts els seus drets.

Potser aquesta és l’oportunitat que
tenim de sortir en la Constitució eu-
ropea: ser-hi, en certa manera, en re-
presentació de totes les altres llengües
no prou reconegudes. És gairebé, di-
ria, l’única oportunitat i seria just que
ens la reconeguessin. Serà molt difícil,
però fóra just.

Si fem les coses amb passió i intel-
ligència, el nostre combat pot ser útil
a altres llengües, pot obrir camins a
moltes llengües minoritàries. Per ai-
xò, estem decidits a fer de Catalunya
un centre mundial de referència en la
proposta, la protecció i l’impuls de la
diversitat lingüística. Aquesta hauria
de ser una de les herències del Fòrum.

Com recentment ens ha recordat el
doctor Miquel Siguan, Catalunya,
amb la seva complexa i rica situació
lingüística, pot esdevenir un veritable
laboratori europeu per a la recerca i la
formació en ensenyament plurilingüe
i per a l’experimentació i difusió de la
informàtica aplicada a les llengües
minoritàries.

Ara bé, no ens enganyem. La unitat
de la llengua; dir-ne català de totes les
variants ha estat fins ara decisiu, no
només per a la unitat sinó per garan-
tir-ne la diversitat. És a dir, ha estat
decisiu i positiu per al català estàn-
dard, però també per al mallorquí, el
menorquí, l’eivissenc, el valencià i to-
tes les variants dialectals. Si no hi ha-
gués hagut una denominació comu-
na, si no hi hagués hagut unitat de la
llengua, ara potser no podríem ni de-
fensar-ne la diversitat, defensa que
necessitem, com he dit, perquè la seva
peculiaritat triomfi.

Crec sincerament que el català s’ha
de posar al servei d’una causa que el
transcendeix i fent-ho es beneficiarà
també ell mateix. I Barcelona, que ha
sigut la ciutat on tantes coses diverses
han confluït històricament, pot ser
també la capital, la modesta capital de
la diversitat.

■ Pasqual Maragall. President de la Generalitat de

Catalunya


