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L’alarma de l’IEC sobre l’ús social de la llengua catalana

El futur del català:
un debat
apassionant i
(sortosament)
interminable

D
M i q u e l P u e y o

urant segles, els
catalans hem con-
viscut amb les
nostres contradic-
cions (el realisme i
la covardia, la iro-

nia i la conyeta de cul de cafè, l’ambi-
ció intel·lectual i l’endogàmia de galli-
ner...) i ens hem forjat una llarga ca-
dena feta d’ardorosos i heterogenis
debats sobre el corpus del català, sobre
el seu futur i sobre la seva mort, tants
cops anunciada des que Antoni de
Capmany la va declarar “idioma provin-
cial y antiguo”, a les acaballes del segle
XVIII. A mitjans del segle XIX, es deba-
tia fogosament sobre el “català que ara
es parla” i sobre si calia escriure arcalde
o alcalde, i en els anys obscurs del
franquisme, alguns gramàtics de vol
més aviat gallinaci dedicaven tots els
seus esforços a combatre la suposada
grolleria del vostè i a defensar la causa
del vós, en una evident demostració de
la malenconia que de vegades exhala
aquesta història i de la confusió de
prioritats que sovint han exhibit al-
guns profetes de la llengua.

Amb la fi del franquisme, el to i el
nivell científic d’aquests debats va ele-
var-se en tots els sentits i l’any 1979 sis
professors de la Universitat Autònoma
de Barcelona van signar un polèmic
text conegut com el Manifest d’Els Mar-
ges. Deu anys més tard, tres professors
de la Universitat de Girona van publi-

car El futur de la llengua cata-
lana, un llibre que constituïa
un toc d’alerta encara més
punyent que l’anterior. En
ambdós casos, cal lamentar
que els denunciants recol-
lectessin moltes més cara-
basses, acusacions de traïció
i desqualificacions expediti-
ves, per part de meritòries
institucions nostrades i per-
sonalitats del país, que no pas respos-
tes argumentades i invitacions a con-
tinuar el debat a la llum de noves da-
des i nous arguments.

Esperonats per aquesta pruïja naci-
onal d’interrogar-nos interminable-
ment sobre el futur del català, alguns
dels nostres polítics, sociolingüistes i
tutti quanti s’han passat anys en un es-
tat de degoteig intermitent de posici-
onaments públics apassionats que van
des de la confiança més angèlica fins al
gore més esborronador i que han aca-
bat cobrint d’una espessa boira gairebé
tot allò interessant i sensat que havien
manifestat els nostres especialistes
universitaris. En paraules de Joan Solà:
“Es va exacerbar la inútil divisió ma-
niquea entre optimistes i pessimistes,
[...] aquests angoixosos tocs d’alerta [...]
no van representar el revulsiu eficaç
que haurien hagut de ser [...]. Cada deu
anys s’aixeca un clam sobre la salut de
la llengua”.

Fa pocs dies i per primer cop en un

to tan alarmant, ha estat l’Institut
d’Estudis Catalans qui ha fet públiques
unes consideracions sobre l’ús social
de la llengua catalana, seguides d’una
sèrie de propostes adreçades als dife-
rents actors de la vida política, cultural
i científica. La part substancial d’a-
quest text constitueix una recapitula-
ció minuciosa dels usos de la llengua
catalana i dels principals reptes que té
plantejats, seguida d’una dotzena de
reclamacions, recordatoris i demandes
carregades de seny i que –venint d’on
vénen i en el moment en què s’han fet
públiques– han estat rebudes amb ex-
pectació i han d’ésser considerades
atentament. Aprofitant alguna nova
invitació de l’AVUI, ho farem i ens
plaurà d’afegir algunes dades i apor-
tacions sobre aspectes que potser con-
vindria analitzar més detalladament:
quines són les possibilitats reals que la
legislació vigent posa al nostre abast;
quines conclusions sobre els usos reals
del català (per edats, territoris, àmbits

d’ús) es desprenen de les dades d’a-
questa primera gran enquesta sobre
els usos lingüístics que s’està realit-
zant, per primer cop, en tots els terri-

toris de la comunitat lin-
güística; quin és l’efecte i si
poden ésser modificades (o
no) positivament les con-
ductes lingüístiques dels ca-
talanoparlants; per quines
autèntiques raons, mitjanes
i grans empreses instal·lades
al país han decidit o no as-
sumir la llengua catalana
com un element de qualitat
i de fidelització, etc.

I és que pel que fa a
aquesta delicada i tan sensi-
ble qüestió de l’anomenat
futur del català, tothom que
tingui responsabilitats pú-
bliques –des de les adminis-
tracions fins als sindicats,
passant per les universitats,
les entitats cíviques, els
clubs i els mitjans públics de
comunicació– s’hauria de
comprometre a fer els deu-
res de la manera més realis-
ta i responsable possible, pel
que fa a aquest futur del ca-
talà que –al capdavall i lle-
vat que siguem d’aquells
que es mouen còmodament
dins el clos del pensament
màgic– no depèn de cap al-
tre designi ni fat que no si-
gui la voluntat dels seus
parlants i l’actuació de les

seves institucions i representants.
Tots i totes (i especialment les insti-

tucions i administracions) hem d’a-
grair a l’IEC les consideracions que ha
fet públiques i sentir-nos directament
interpel·lats. Des de de la secretaria de
Política Lingüística ens aplicarem a fer
els deures amb més diligència i rigor
que mai, convençuts com estem –i
sense desestimar cap d’aquestes críti-
ques que ens ajuden a millorar i que
constitueixen un pilar bàsic de la lli-
bertat de pensament i de la cultura
democràtica– que totes les instituci-
ons, col·lectius i entitats –començant
pel mateix IEC, amb les seves respon-
sabilitats específiques com a autoritat
lingüística oficialment reconeguda i la
seva missió de proporcionar els recur-
sos terminològics i gramaticals que la
comunitat de parlants necessita– as-
sumiran les seves responsabilitats i fa-
ran els seus deures.

■ Miquel Pueyo. Director de Planificació Lingüística de la

Generalitat de Catalunya

Jon Sobrino i l’‘altre’ Ellacuría
J a u m e R e i x a c h

F
eia temps que no em topava
amb un llibre tan breu i al ma-
teix temps tan lluminós com
aquest que tinc a les mans i que

em costa de deixar. Breu i lluminós com
una sortida de sol. Em refereixo al llibre
de Jon Sobrino Cartas a Ellacuría (Trotta).
Quinze cartes –quinze homilies–, una
per cada any transcorregut a partir de
la seva mort martirial (16 de novembre
del 1989).

Les cartes de Jon Sobrino, escrites
amb el cor, tenen la virtut de mos-
trar-nos l’altre Ellacuría: el creient, l’ho-
me que aposta per Jesús i fa seves les
utopies del Mestre. L’únic mestre que

ens pot ajudar a “baixar de la creu els
pobles crucificats”.

Ignasi Ellacuría va ser –ningú no en
dubta– un gran intel·lectual, un dels
grans arquitectes de la teologia de l’alli-
berament i un esperit crític. Però per
damunt de tot va ser un cristià enamo-
rat de Jesús. El Jesús històric, el de Nat-
zaret –escriu Sobrino, que durant quin-
ze anys va conviure amb ell a l’UCA (la
Universitat Catòlica d’El Salvador)–, va
despertar en la seva ànima una fascina-
ció profunda. Més que el filòsof Zubiri, el
teòleg Karl Rahner i l’economista Karl
Marx, el trio d’asos que sempre duia a la
màniga.

Ara bé: el més curiós és que aquesta fe
radical en Jesús i en la seva missió alli-
beradora li va ser contagiada –com una

malaltia saludable– per Òscar Romero.
La fe de monsenyor Romero –les seves
esperances a favor dels pobres i el seu
treball en pro de la justícia– el va tras-
balsar de tal manera que ja no tornaria
a ser el mateix. Ellacuría havia trobat un
nou mestre, del qual ben aviat es va
sentir col·lega.

A partir d’aquí, Ignasi Ellacuría, sense
deixar de ser l’intel·lectual brillant que
va ser sempre, es convertí en home de
servei. Va servir la universitat des del seu
càrrec de rector, va servir l’Església i la
Companyia de Jesús, com a bon jesuïta,
però per damunt de tot va servir –va fer
seva– la causa dels pobres: el dolor dels
pobles crucificats, començant per El
Salvador. Quan algú li preguntava “què
podem fer” (en matèria teològica, pas-

toral o moral), la seva resposta era inva-
riable: “Treballar pel regne de Déu a la
terra”. Una feina que, per a ell, era lluita.
“La lluita de la justícia contra la injustí-
cia, de la veritat contra la mentida, de
l’alliberament contra l’opressió, de la
vida contra la mort”.

Tal era l’altre Ellacuría, tal l’herència
que ens va deixar i que Jon Sobrino re-
cull puntualment a les seves “cartes”.
Unes cartes que, com era d’esperar, es
mostren crítiques amb el nostre món
occidental, on l’abundor i el malversa-
ment estan a l’ordre del dia. Ellacuría
alimentava l’esperança que de “la civi-
lització de la pobresa” en podia sortir un
món nou i una nova Església. El seu
testimoni, a quinze anys de la seva mort,
ens recorda que els cristians estem cri-
dats a ser “el cor d’un món sense cor, i
l’esperit d’una societat sense esperit”.
Això és el que ell volia. I Jon Sobrino, el
seu millor amic, en dóna fe.

■ Jaume Reixach, capellà i escriptor


