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Moratinos i l’aberració acadèmica contra els països de parla catalana

El nom de la llengua
(i altres qüestions)

E
S e b a s t i à F r a u i G a i à

ls darrers sotracs que
hem hagut de patir al
voltant de la manca de
reconeixement oficial
de la llengua catalana
per part de la Unió

Europea –que, com s’ha repetit a bas-
tament, té el mal d’origen en la passi-
vitat gens innocent de l’Estat espanyol
mateix– ens havien deixat la còrpora
prou malmesa com per haver de viure
encara l’episodi de la insòlita petició
d’oficialitat també per al valencià que
ha cursat el ministre Moratinos,
acompanyada tot d’una –ai!– de la
predisposició favorable d’algun sector
de casa nostra a acceptar la doble de-
nominació català/valencià com a even-
tual remei de no se sap ben bé quina
malaltia.

Gens no ens hauria de sorprendre
que les llengües diverses del castellà
que només són oficials en els seus res-
pectius territoris no hagin tingut mai
la més mínima promoció estatal a
Europa ni en la resta del món. En re-
alitat, l’Estat no les considera cosa se-
va, les té com un reducte tolerat de
diferència, existent gràcies a la seva
magnanimitat, que fan més nosa que
res i que, en cap cas, poden anar més
enllà dels àmbits assignats, i encara
gràcies. Així doncs, la llengua de l’Es-
tat és una, i la catalana, que és la que
ens ocupa, pura anècdota contempla-
da amb una barreja de displicència i
ignorància colorades d’esverament
quan el fenomen adquireix, a parer
seu, unes dimensions que vessen els
límits del que és raonable. Si es ne-
cessitessin més arguments que el co-
neixement dels fets empírics per
fer-nos caure d’una vegada per totes
del cavall –o de l’ase, tant se val–,

bastaria que ens dema-
néssim retòricament
qui paga l’ensenya-
ment, la difusió, la fi-
xació, la depuració, la
lluentor, etcètera, del
castellà i qui ho fa del
català. La resposta a la
primera pregunta és:
tots els ciutadans de
l’Estat; la resposta a la
segona: només nosal-
tres, és a dir, els qui
contribuïm a les arques
sempre famolenques
d’Espanya des d’un ter-
ritori de parla catalana.

Si es tracta ara de va-
lorar la demanda de
l’Estat, que destria, re-
cordem-ho, el valencià
del català com si fossin
llengües diferents, de-
manda que fou formu-
lada –es diu– a partir
de la rònega considera-
ció legal de les deno-
minacions que atribu-
eixen a la llengua pròpia cadascun
dels Estatuts d’autonomia, en Morati-
nos la va fer grossa, però no la va fer
que no l’haguéssim d’esperar. El mi-
nistre havia de saber –i, amb tota se-
guretat, ho sap– que, encara que
l’Estatut d’autonomia del País Valen-
cià anomenés valencià la llengua his-
tòrica d’aquell territori, això no li
atribuïa la qualitat de llengua des del
punt de vista científic, i no es podia
admetre més que amb el caràcter de
denominació popular per la parla di-
alectal, impròpiament traslladada,
aquesta denominació, a un text jurí-
dic. Tanmateix, res o poques coses de

l’univers polític no s’expliquen per
mera casualitat, i quan el ministre
actuà persistint en una aberració aca-
dèmica, persistia també en la voluntat
de segregar i fer vulnerable la llengua,
en la voluntat de presentar la de-
manda d’oficialitat viciada d’origen i
mancada de rigor.

Finalment, la possibilitat, albirada
per alguns del Principat estant i
d’enlloc més, d’acceptar la doble de-
nominació català/valencià per a la
llengua parlada des de Salses fins a
Guardamar i de Fraga fins a Maó
oblida un bon grapat de coses que fan
que la proposta sigui inacceptable de

pla en benefici de la salut, sempre
precària, de qui s’intenta, sembla, en-
fortir.

Vegem-m’ho. En primer lloc, ad-
metre aquesta duplicitat significaria
consagrar com a bona una denomi-
nació –el valencià– que tot el món de
la cultura convé de forma unànime a
qualificar, més o menys, d’insult a la
ciència i a la raó si amb aquesta es
pretén designar una llengua que
gaudeix com a tal d’aval científic. En
segon lloc, la duplicitat aniria en
contra d’allò acceptat universalment

per les universitats i
acadèmies d’arreu i
afebliria la consistèn-
cia de l’idioma a l’ex-
terior i l’interior de
l’Estat. I, finalment,
l’exemple –el pèssim
exemple– es podria es-
tendre fàcilment al go-
vern de les Illes Bale-
ars, que demanaria tot
seguit la inclusió d’una
tercera accepció, el ba-
lear, i així generaria un
nou focus de conflicte,
de conseqüències ma-
les de prevenir, que
sempre havia estat
apaivagat per la deno-
minació oficial estatu-
tària de la llengua. No
és una qüestió pura-
ment nominalista, de
nomenclatura, com al-
guns han pretès: si la
Transició política a les
Illes Balears tingué un
encert remarcable fou,
justament, afirmar a

l’Estatut (article 3) el nom de la llen-
gua pròpia com la catalana, sense
matisos ni circumloquis; i si hi ha
hagut una tanca infranquejable per
als designis escissionistes que cova-
ven i coven adés i ara ha estat, sens
dubte, el nom de la llengua. Si apli-
quem, en sentit contrari, les dues
anteriors proposicions al País Valen-
cià, tindrem una explicació prou ra-
onable, encara que insuficient, del
perquè les coses han anat com han
anat més al sud de la Sénia.

■ Sebastià Frau i Gaià. President de l’Obra Cultural

Balear (OCB)

J.P. Cerdà, un clàssic del Rosselló
A l b e r t M a n e n t

E
l 1945, després d’haver patit la
brutalitat nazi, els catalans dellà
de les Alberes, amarats de patri-
otisme francès i de la grandeur,

gairebé unànimement van decidir de
parlar als fills en francès. D’aquesta de-
cisió col·lectiva el món literari i cultural
n’ha patit molt. Durant les dècades de
1940 i de 1950 a Perpinyà a penes es
publicava res en la nostra llengua. Hi
havia algun grupet de redreç i només la
revista Tramontane, bilingüe, però molt
atenta a temes rossellonesos (que ara
són nord-catalans), de Carles Bauby,
mantenia el foc sagrat, al costat del
mestre i símbol que era el poeta Jo-
sep-Sebastià Pons. I fou el 1943 quan
Antoni Cayrol, jove activista de Salla-
gosa, que havia organitzat teatre popu-
lar català, publicaria el seu primer po-
ema a Tramontane. D’aleshores ve el

pseudònim de Jordi Pere Cerdà. Comba-
tent de la resistència, comunista mili-
tant, el 1951 edità un recull poètic de
caire tradicional, La guatlla i la garba. Hi
vaig entrar aviat en contacte a través de
Joan Oller i Rabassa, que em presentà
Bauby. I el 1954 vaig escriure a Tramon-
tane una lletra oberta a J.P. Cerdà la-
mentant que no hi hagués prosa rosse-
llonesa (ara nord-catalana). El meu in-
genu al·legat va fer efecte i el 1961 Cer-
dà edità a Barcino de Barcelona, amb
un pròleg meu, Contalles de Cerdanya,
una esplèndida prosa, entre realista i
meravellosa. I abans Cerdà entraria
amb Tota llengua fa foc (1955) en una
mena de poesia del realisme social.
Després vindria el teatre, amb empelts
de García Lorca, i darrerament unes
memòries i diverses novel·les d’encuny
francès, bé que escrites en català estàn-

dard i amb poc llenguatge rossellonès.
Tot i la tan delicada situació de la

llengua a la Catalunya del Nord, on so-
vint sembla un idioma clandestí, ales-
hores no hi havia bressoles ni hores de
català en algunes escoles públiques. En
aquest mig segle llarg, Jordi Pere Cerdà,
que Pere Verdaguer tant va contribuir a
fer conèixer a Barcelona, s’ha convertit
en un clàssic i ara prepara un volum de
records de la infantesa. Per subratllar la
seva personalitat, organitzat per l’Insti-
tut Català de Recerques en Ciències So-
cials i el Grup Català d’Estudis Rosse-
llonesos, se celebrà pel setembre del
2001 a la Catalunya del Nord el Col·loqui
Jordi Pere Cerdà, amb el subtítol Literatura,
societat, frontera. Enguany les Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat n’han
publicat les actes en un volum de 600
planes. En cinquanta anys, quan no hi
havia pràcticament prosa, a la Catalu-
nya del Nord no solament hi ha prosa
en català, amb novel·listes joves, sinó

investigació, com ho palesa aquest re-
cull on figuren estudis sobre la seva
poesia, el seu teatre, la fraseologia, les
llengües en contacte, la genealogia de
Cayrol, el paisatge, la relació amb Tra-
montane, el compromís polític, etc. Tot
referit a Jordi Pere Cerdà. I entre els
col·laboradors hi ha escriptors, però so-
bretot professors de la Universitat de
Perpinyà i d’algun lycée, a més d’altres
universitats: la Sorbona, Montpeller,
València i l’Autònoma de Barcelona. No
hi ha espai per citar noms, però sí que,
tot i la precarietat de la llengua al país
que té per capital Perpinyà, cal recalcar
aquest canvi, que permet que hom tro-
bi a la Catalunya del Nord els elements
d’una cultura com les altres. Detallo
que a la miscel·lània hi ha un predo-
mini de textos en català, amb una part
en francès i algun en occità, i que al fi-
nal de l’obra hom trobarà el resum de
les ponències i comunicacions en tots
tres idiomes.


