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Europa ha reconegut l’idioma de Costa Rica, però no el d’Espanya

ZP oblida el castellà

E
A l f r e d B o s c h

ls famosos quatre vo-
lums es van quedar
curts. Amb gallec, eus-
kera, català i valencià
no n’hi havia prou. El
bon Rodríguez Zapate-

ro va descuidar-se’n un cinquè, el del
castellà. Perquè seguint els impecables
raonaments d’alguns membres del go-
vern espanyol, si allò que diu literal-
ment un Estatut, una Constitució o un
text legal és el que va a missa, aleshores
el castellà té mala peça al teler. Ho dic
amb tots els respectes i sense cap sor-
negueria.

L’Estatut de Catalunya diu que el ca-
talà és l’idioma oficial, i també ho diu el
de les Illes Balears. Però el de València
diu que allà l’idioma oficial és el valen-
cià: i per això, sostenen les llumeneres
de torn, cal presentar dues versions
avalades pels respectius governs. Em
semblen raonaments de pes, sincera-
ment: s’ha de fer complir la llei, encara
que sigui a força de gastar en fotocòpies
i de fer el ridícul més memorable. La llei
s’ha de complir escrupolosament.

I què diuen les lleis sobre el castellà?
Doncs la Constitució espanyola diu que
el castellà és l’idioma oficial del Regne
d’Espanya. Molt bé, direu, on és el pro-
blema? Doncs que tal idioma no està
reconegut a la Unió Europea. No senyor.
El que reconeix Europa és l’espanyol /
spanish / espagnol / etc. Que castellà i es-
panyol són la mateixa cosa? Ah sí?, i qui
ho diu, això? Les lleis no ho dictaminen
pas, si de cas ho prediquen quatre aca-
dèmics torrats, com succeeix en el cas
del català i valencià. Per tant, si el que
diuen les cartes magnes o les cartes
menudes és el que compta, aleshores el
castellà no és un idioma europeu amb
majúscules. El tema és seriós, i fa tota la

impressió d’acabar amb una campanya
reivindicativa, amb el lliurament a Za-
patero d’una còpia de la benvolguda
Constitució de la UE traduïda al castellà
inclòs.

Per no tenir, el castellà no té ni Reial
Acadèmia de la Llengua. La tenia fins
l’any 1923, perquè sempre s’havia ano-
menat castellà aquest noble idioma for-
jat entre Burgos i la Rioja. A partir dels
anys de la dictadura de Primo de Rivera,
però, un brot incontenible de patriotis-
me va convertir l’acadèmia en una ins-
titució de la llengua espanyola, i el cas-
tellà va caure en la intempèrie científica.
Cosa que, per fortuna, encara no s’ha
esdevingut amb el valencià, que viu a
l’escalf d’una bonica acadèmia pròpia de
la llengua.

No ens amoïnem tant pel català i el
valencià, doncs, i fem una mica més de
cas al maltractat castellà. Perquè a dife-
rència de l’espanyol, el castellà no està

reconegut ni per la Unió Europea ni pels
acadèmics més assenyalats, ni tampoc
per les Nacions Unides ni la Unesco ni
cap organisme internacional. D’això
se’n diu un idioma desemparat. Només
la Constitució espanyola recull la seva
existència. Bé, de fet hi ha vuit Consti-
tucions més que la reconeixen, però to-
tes uninacionals: Colòmbia, Equador,
Paraguai, Perú, Veneçuela, Bolívia, Uru-
guai i El Salvador. Sorprenentment, cap
d’aquests països ha aconseguit que una
llengua tan estesa obtingui el més mí-
nim reconeixement mundial.

La broma fàcil que a l’Argentina parlen
argentí, que a Andalusia parlen l’anda-
lús, que a Mèxic parlen el mexicà, és una
carallotada. Només compta el que diuen
literalment les grans lleis, com molt en-
certadament ha indicat el govern espa-
nyol. I ja hem vist que nou Estats del món
han legislat a favor del castellà, idioma
discriminat. En contrast, set Estats com a

mínim han declarat llengua
oficial l’espanyol. Els afortu-
nats són Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Hondures, Nicara-
gua, Panamà i Puerto Rico, i
potser algun altre que em dei-
xo. Aquests disposen de reco-
neixement oficial a tot arreu,
d’una acadèmia reial de la
llengua i de tot el que li cal a

una parla que és major d’edat.
Com a català em sento menystingut a

Europa. Però com a usuari del castellà
encara m’hi sento més, perquè aquesta
llengua que tant m’estimo no existeix
gairebé enlloc. Demano, doncs, que Za-
patero esmeni l’error tot lliurant una
còpia de la Constitució de la UE a Brus-
sel·les en versió castellana. Que a part de
les traduccions simultànies, versions de
textos i publicacions en espanyol, exi-
geixo que també se’n facin en castellà.
Ens trobem davant l’angoixant i incom-
prensible paradoxa que a Europa han
reconegut l’idioma oficial de Costa Rica,
Cuba, Guatemala, etc., però no pas el
d’Espanya. Com pot ser?

El mateix passa a l’ONU, al Comitè
Olímpic Internacional, a la Creu Roja i a
gairebé qualsevol estament de magnitud
planetària. A tots, el castellà no hi és.
Potser ha arribat l’hora de reclamar els
drets dels castellanoparlants, com sem-

pre arraconats pels privile-
giats parlants de l’espanyol.
O com a mínim, caldria
inventar fórmules creatives
com ara espanyol-castellà, o
castellano-espanyol, o llen-
gua de Cervantes indivisible no
pas com altres, i evitar així de
ferir sensibilitats. L’afer és
urgent i reclama solucions.
De fet, és tan important
que suggereixo que des-
cansem un moment de la
controvèrsia català-valencià
i ens centrem en el litigi
espanyol-castellà, de pro-
porcions dantesques, que
necessita la nostra atenció
més càndida i intensa.

■ Alfred Bosch. Escriptor

EL CAU DE LA GUINEU

Poetes catalans i
traductors russos
V i n y e t P a n y e l l a

L
a setena edició del cicle Paraula
Amiga que organitza l’Associa-
ció d’Escriptors en Llengua Ca-
talana ha estat dedicada a la

fascinació, provada i mútua, entre les
literatures russa i catalana. L’epicentre
l’han constituït les traduccions de poe-
sia catalana contemporània al rus, una
tradició relativament nova que cal afe-
gir a la ja perllongada presència dels
clàssics de la literatura russa en llengua
catalana.

Va ser als traductors a qui va anar
dedicat part del temps de l’encontre,
amb les intervencions d’Helena Vidal,
Ricard San Vicente, Miquel Cabal i Mi-
quel Desclot entre els catalans, i els

russos Aleksandra Koss, Andrei Rodoss-
ki i Júlia Irtxenko. Que la tasca meritò-
ria i vocacional dels traductors consti-
tueix un luxe i un prestigi per a la po-
esia, va ser una de les constatacions. Els
traductors de poesia són un element
fonamental per al desenvolupament li-
terari més enllà dels pressupòsits de la
indústria editorial dominant. Que la li-
teratura catalana compti amb traduc-
tors de la professionalitat i la sensibili-
tat de Koss, Rodosski i Irtxenko, entre
altres, que han obert camí als poetes
catalans en el medi universitari de
Rússia no és només una realitat sinó un
exemple a fomentar.

Des de 1981 s’han editat un total de

vuit títols d’antologies de lite-
ratura catalana contemporània
en traducció russa, set de poe-
sia, un de narrativa. Els cinc
darrers s’han publicat a la Uni-
versitat de Sant Petersburg, im-
pulsats i editats per la Dra. Ele-
na Zernova. Zernova, directora
del Centre d’Estudis Catalans i
d’Estudis Gallecs d’aquella uni-
versitat, ha cercat les complici-
tats i els ajuts per portar a ter-
me el seu compromís amb la
llengua i la cultura catalanes
per mitjà de la seva contribució
professional i personal.

Els dos darrers volums, que
han comptat amb la col·laboració de
l’Institut Ramon Lull i que han estat
presentats amb motiu de l’edició de
Paraula Amiga, són les antologies de
dos poetes catalans, Rosa Leveroni i
David Jou. Des de la perspectiva russa,
l’interès vers l’obra de David Jou rau en
la tensió –o la complementarietat–
entre raó i emoció, ciència i humanitat,
del poeta compromès amb els éssers i
els pobles. La lectura de Rosa Leveroni
és la d’una veu poètica –no gens allu-
nyada de la d’Anna Akhmàtova– d’una
dona moderna i lliure que va fer de
l’experència del dolor i la derrota el
motiu central de la seva poesia.

Fóra un error minoritzar la impor-

tància del que signifiquen aquest con-
junt d’antologies per a l’entrada de la
literatura catalana en el món acadèmic
rus. La presència dels escriptors catalans
contemporanis a les universitats és de-
ficitària, o inexistent, si atenem a les
veus més crítiques. Més enllà del que la
indústria editorial pot aportar en favor
dels poetes catalans, que no és pas gaire,
la presència d’aquests en les universitats
hauria de constituir una prioritat en la
projecció exterior de la cultura catalana.
Si és que creiem, és clar, que la poesia
també forma part de la cultura catalana.

És per això que hauria estat bé
comptar amb algun representant de
l’Institut Ramon Llull en l’acte de pre-
sentació de les antologies que ha con-
tribuït a editar. També hauria estat bo
constatar l’interès de l’IRL vers la conti-
nuïtat de les activitats de la Universitat
de Sant Petersburg en favor de la litera-
tura catalana actual. Esperem que pas-
sada la febre de Guadalajara hi hagi
temps, dedicació i mitjans per recolzar
la presència de la literatura catalana a
les universitats que, com la de Sant Pe-
tersburg, presenten l’actiu de la feina
ben feta. És una operació més a mig
termini i de diferent abast que els tractes
amb la indústria editorial, però igual-
ment necessària.

■ Vinyet Panyella. Escriptora


