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Un altre crit d’atenció sobre la mala salut de la nostra llengua

L’Institut demanarà
reflexió i mesures

H
J o s e p F a u l í

o repeteixen tan-
tes vegades que,
potser, s’acaba no
fent-ne gaire cas.
És allò del nen i el
llop, que l’ha

anunciat tantes vegades que ja ningú
no se’l creu. No dic que amb la llengua
passi el mateix, però és indubtable que,
si més no, hi ha el risc que es repeteixi
una situació semblant. Ara l’Institut
d’Estudis Catalans ha dit la seva, però
ens hem passat com qui diu un quart de
segle avesant-nos a jeremiades d’aquesta
mena. Si més no, des d’aquell cèlebre
número 15 d’Els Marges que, quan sem-
blava que tot havia d’anar a tot vent, ens
va fer tocar de peus a terra. Amb exage-
racions o sense, amb més o menys pes-
simisme, però amb reflexions força
contundents que venien a dir que no es
pot esperar res de bo per a una llengua
sense Estat, que és el que continua sent
la nostra, dividida entre quatre, però
només considerada realment com a
pròpia pel més petit de tots.

No parlem de ciència lingüística, sinó
d’ús social. Perquè és això el que preo-
cupa l’Institut i el que fa temps que ens
ocupa força. L’Institut vol buscar-ne cul-
pables, però és força probable que la
culpa, tot i que sovint diluïda, sigui força
general.

Explico un parell de casos personals en
aquesta línia de la culpabilitat comparti-
da, dos casos separats per 40 anys. En la
primera part dels 60, cada matinada, en
plegar de la feina, amb dos companys
agafàvem un taxi i, en cap cas, per a les
indicacions del taxista, vaig fer servir al-
tra llengua que la catalana: alguna vega-
da amb poc o molt esforç afegit, però
sense cap excepció. (Dels dos companys
un –Francisco Ruiz– va morir fa uns

anys, però l’altre –Joaquim Perramon–
honora encara cada setmana aquestes
pàgines amb la seva signatura.)

D’això fa quaranta anys, però ara aca-
bo de viure una facècia del mateix tema
però no pas del mateix signe. El cas és
que el més rutilant dels nostres super-
mercats obsequia els clients amb una re-
vista i, la darrera vegada em van donar la
versió castellana. L’endemà, quan vaig
passar-hi per canviar-la, me la varen can-
viar, però, per aconseguir-ho –per fer-me
entendre– vaig haver d’explicar-me en
castellà, perquè la dependenta era im-
mensament més analfabeta que els ta-
xistes de 40 anys enrere.

Per això val la pena de fer cas a l’IEC i
de reflexionar sobre el tema, és a dir, amb
paraules de l’informe, de “reflexionar a
fons sobre els nous desafiaments que es
plantegen en la nostra societat pel que fa
a l’ús del català”. Com és lògic, l’Institut
vol que aquesta reflexió sigui dinàmica i,
per això, també invita a “prendre les
mesures pertinents per respondre-hi” (a
aquells “nous desafiaments”).

Hi insisteixo, hi ha culpes de moltes
menes. Hi ha, també, una situació que,
tot i els progressos, no és prou favorable.
De fet, el mateix Institut fa temps que ho
diu. Per exemple, en la declaració Sobre
l’estat actual de la normalització lingüística,
aprovat pel ple extraordinari del 18 d’a-
bril de 1990, tot i que el tema no era en
principi el mateix que ara, hi havia
aquesta consideració final que, 14 anys
després, continua tenint tot el seu valor:
“No hi ha dubte que cal tenir present,
com a marc de referència, el procés d’u-
nificació europea i que cal propugnar-hi
un ordre lingüístic que permeti el des-
envolupament igualitari de la nostra co-
munitat amb un estatus equivalent al de
les altres llengües oficials europees”.

Hi ha comportaments individuals i hi
ha situacions estructurals, però hi ha
hagut, a més, denses i intenses campa-
nyes en contra, que, més enllà dels seus
suposats objectius immediats, han estat
inconvenients afegits, alguns amb in-
dubtables efectes distorsionadors sobre la
convivència i, encara més, sobre la ma-
teixa rellevància de la llengua catalana. I
sense prestigi, no cal dir-ho, no hi ha ús
social. Tot i que ja el 1981, en un famós
manifiesto, parlaven d’igualtat de drets
lingüístics, com a motor d’acció, només
hi havia el deler de frenar la recuperació
del català i, com a conseqüència última,
d’arribar a fer-la literalment impossible.

Recursos i més recursos només s’han
mogut en aquesta línia de suposada
igualtat i de destrucció real, perquè, tot i
els manifestos, l’única llengua que a Ca-
talunya ha estat permanentment lluny
de tot risc és la castellana.

El crit d’atenció de l’Institut no és nou,
però, en aquest cas, resta subratllat per la
força de la institució. Fa gairebé 15 anys,
però, que Modest Prats, després de la

publicació de la seva Me-
ditació ignasiana sobre la
normalització lingüística, de-
ia, textualment, que la
llengua catalana podia
morir en quatre dies. O
sigui que, el 1990, ja ens
anunciaven el llop. O si-
gui, més ben interpretat,
que res no ha millorat
prou i que cal continuar
esforçant-s’hi.

L’Institut assenyala que
encara hi ha incompli-
ments en relació amb la
llei del català vigent, però
tot plegat no sembla que
es pugui dominar només
amb mesures de govern.
Va ser la societat que va
salvar la llengua fins i tot
enfront de la dictadura, i
no em sembla que cap
progrés definitiu sigui
possible sense la partici-
pació dels ciutadans. Per
a un sector, aquest és un
problema resolt, cosa que
és falsa; per a un altre,
una qüestió menor, cosa
que vol dir que mai no
ajudarà a resoldre’l. No

sembla que, malgrat els problemes, tan
ben descrits per l’Intitut, d’idioma mi-
noritzat a casa seva, la nostra societat vi-
bri entorn de la llengua. Una dada recent
obliga a meditar-hi, cosa que, com sabem,
és precisament aquella a què ens convida
l’Intitut. La dada és escaridament aques-
ta: l’endemà de la publicació del tantes
vegades al·ludit manifest de l’Institut,
només el nostre diari i Catalonia today (!)
van encapçalar les seves edicions amb
aquesta notícia (“L’IEC considera la su-
pervivència del català seriosament
amenaçada” / “Language institute says Cata-
lan in ‘grave danger”.)

■ Josep Faulí. Escriptor i periodista

Karl Rahner o la viabilitat de la creença
J o s e p - M a r i a P u i g j a n e r

A
quest any 2004 es commemora
el centenari de Karl Rahner, te-
òleg i pensador nascut a Fri-
burg de Brisgòvia. Rahner ens

deixà fa vint anys, però el panorama del
fenomen religiós i del món de la creença
cristiana no ha experimentat gaires
canvis des d’aleshores.

A Occident, la impressió és que vivim
en un món tancat, on la transcendència
ha desaparegut de l’horitzó mental de
l’estament dels intel·lectuals, i no suscita
cap inquietud en les persones. Davant
d’un panorama com aquest, francament
desolador, sembla que un diari no hau-
ria de prestar gaire atenció a una figura
com Karl Rahner. És un dels represen-
tants eximis i ja depassats –pensen al-
guns– d’una religió a extingir. Per con-
tra, no són pocs els que consideren que
prestar-li atenció en aquest any del cen-
tenari és un deure de reconeixement a

un pensador que ha tractat de despertar
la vitalitat de la religió cristiana, encara
segrestada per una ortodòxia mal inter-
pretada per guardians de la fe adormits
i absents a les vibracions interiors del
món.

Per què és memorable el pensament
de Rahner? El teòleg català Rovira Ve-
lloso ens ofereix la clau d’entrada: “El
propòsit de Rahner és exposar com Déu
s’ha acostat a l’home, i mostrar-lo de tal
forma que resulti accessible i comuni-
cable. Renovador i dialogant, Rahner no
fuig mai del món que l’envolta i assu-
meix la seva realitat problemàtica. En
aquest món desenvolupa la seva missió,
que és explicar la situació de la fe cris-
tiana enmig d’una cultura plural i se-
cular, i fer veure la intel·ligibilitat i la
validesa d’aquesta fe en el marc de la
modernitat”.

Penso que no és aventurat afirmar

que la jerarquia eclesiàstica en conjunt,
salvant-ne honrosíssimes excepcions, els
interessa ben poc entrar per aquests
nous camins guanyats a la selva de la
inèrcia i de la confusió. Camins que po-
drien posar ales al sentit del cristianis-
me, i alhora il·lusionar els creients que
tenen exigències més profundes i ur-
gents. Quan s’acabarà aquesta displi-
cència, aquesta mandra jeràrquica?

Hi ha encara un altre aspecte del
pensament de Rahner que implica el
futur de la creença, és a dir, la seva via-
bilitat en una perspectiva a llarga dis-
tància i de caràcter global. Aquesta fa-
ceta introduïda per Rahner és la histo-
ricitat de la religió, que el seu deixeble
Ignacio Ellacuría qualificaria com a “te-
ologia històrica”. Aquest nou planteja-
ment significa que, per Rahner, la Reve-
lació no és un conjunt de comprimits
doctrinals a transmetre, sinó una expe-
riència històrica que cerca la seva for-
mulació, i que mai –mentre hi hagi
història– troba la definitiva. Els que

proposen aquest nou plantejament són
conscients de la seva complexitat, però
també ho són de la caducitat de certes
formulacions doctrinals, avui àmplia-
ment superades.

Però si baixem al carrer, la religió, de
manera més modesta que en èpoques
passades, encara és vàlida per a sectors
numèricament importants d’Occident.
És, no obstant, una religió trista, amb
una sensació aclaparadora de derrota
enfront del món contemporani. Pessi-
misme que contrasta amb l’eufòria del
catolicisme majoritari dels Estats Units,
que considera la religió catòlica com el
baluard més inexpugnable del neocon, és
a dir, el nou conservadorisme a ultrança
de les posicions de privilegi en el món,
tant de l’Estat com del poble americà. A
tots aquests fidels –la majoria de bona
fe– no els parleu de la historicitat de la
religió i, per tant, de la obligació de fer-la
progressar al ritme de l’evolució del
món. Ells, llegint el catecisme de segon
grau en tenen prou.


