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Rèplica a l’article d’Albert Branchadell publicat en aquestes pàgines

Un optimisme mal
fonamentat

E
A l b e r t B e r r i o

“En comptes
de preguntar als
ciutadans sobre
el seu comportament
lingüístic, caldria
comprovar ‘in situ’
quina llengua utilitzen
en cada situació
i en cada moment”

n un article publicat
el passat 18 de no-
vembre amb el títol
d’El pessimisme de l’Ins-
titut, Albert Brancha-
dell acusava l’Institut

d’Estudis Catalans d’emetre els seus
judicis sobre la situació del català amb
una base empírica feble. Segons ell, les
dades que proporcionen les enquestes
lingüístiques demostren que l’evolució
del català és positiva.

És discutible que les enquestes lin-
güístiques proporcionin una base em-
pírica fiable per avaluar l’ús de la
llengua catalana. Més aviat caldria fer
un treball de camp que consistís a
quantificar l’ús de la llengua catalana
i de les altres llengües en els diferents
àmbits d’ús i contextos comunicatius.
És a dir, en comptes de preguntar als
ciutadans sobre el seu comportament
lingüístic, caldria comprovar in situ
quina llengua utilitzen en cada situa-
ció i en cada moment. Quan a un ciu-
tadà li demanen què fa en una deter-
minada situació, la seva resposta pot
ser què fa de vegades, què voldria fer,
què creu que hauria de fer o què creu
que s’espera d’ell que faci. Per tant, és
cert que els judicis de l’Institut tenen
una base empírica feble, però és la
mateixa base que tenen els judicis de
Branchadell. Branchadell no posa mai
en qüestió la credibilitat d’aquestes
enquestes, sinó que en fa una inter-
pretació diferent.

Argumenta Branchadell que una
prova de la feble base empírica de la
declaració de l’Institut la proporciona
el fet que “el canvi de llengua que es
detecta a les famílies no és a la llengua
estatal hegemònica, sinó a la llengua
regional subordinada”. Aquesta afir-

mació es basa en les dades que pro-
porcionen dues enquestes lingüísti-
ques, l’Enquesta de la regió de Barcelona
2000 i l’Estadística d’usos lingüístics de Ca-
talunya 2003. Segons la primera, el
35,1% dels enquestats (habitants de la
provincia de Barcelona) empraven el

català amb el pare i el 34,7% amb la
mare, mentre que el 38,4% empren el
català amb els seus fills. Les dades de la
segona enquesta en què pensa Bran-
chadell quan fa aquesta afirmació són
les següents: el nombre de persones
que diuen que van parlar primer es-
panyol a casa és de 2,929 milions,
mentre que el nombre dels que diuen
que l’espanyol és la seva llengua habi-
tual és de 2,410 milions. Hi ha, per
tant, unes 500.000 persones més grans
de 15 anys que han parlat espanyol a
casa i que el 2003 declaraven que la
seva llengua d’ús habitual és el català.
Aquestes dades, però, que per a Bran-
chadell són arguments inqüestiona-

bles per defensar l’evolució positiva
del català, són per a nosaltres un dels
símptomes principals del contrari. En
primer lloc, perquè en una llengua
normalitzada aquest índex és subs-
tancialment més alt. És a dir, el per-
centatge de persones que canvia la
llengua familiar per la llengua del país
d’acollida quan aquesta és una llengua
normalitzada, en cap cas se situa en-
torn d’aquest 15-20% del cas català, si-
nó molt més amunt. En segon lloc,
aquest índex de canvi de llengua su-
posa un increment de catalanopar-
lants (aquí per catalanoparlants ente-
nem aquells que parlen català amb els
fills o que declaren que la seva llengua
d’ús habitual és el català) en termes
absoluts, però una disminució en ter-
mes relatius. En efecte, la comunitat
lingüística catalana no viu aïllada, sinó
que forma part d’una societat, la cata-
lana, on hi ha grups importants de
persones que pertanyen a altres co-
munitats lingüístiques. Qualsevol va-
loració sobre l’estat o l’evolució de la
llengua catalana s’ha de fer en relació
amb les altres llengües que es parlen
en el seu territori. Per tant, si la co-
munitat lingüística catalana creix però
l’espanyola creix més, el pes de la co-
munitat lingüística catalana dins de la
societat catalana es redueix, i això posa

en perill la pervivència de la llengua
catalana, perquè no hi ha cap altra
societat que aculli una comunitat ca-
talanoparlant viable. Ho explicarem
mitjançant un model simplificat de la
realitat. Suposem que tenim una soci-
etat formada per 100 membres. D’a-
quests 100, 60 utilitzen la llengua x i
40 utilitzen la llengua y. Suposem que
la societat en qüestió es veu incre-
mentada amb l’arribada de 30 mem-
bres més que pertanyen a la comunitat
y. Si d’aquests 30, un percentatge del
20%, és a dir 6, canvien a la llengua x,
la llengua x passa de 60 parlants a 66,
i la llengua y passa de 40 a 64. El per-
centatge d’individus que passen d’x a y
és 0, i el dels que passen d’y a x és del
20%, però la comunitat y s’ha vist in-
crementada de 24 membres, mentre
que la x tan sols de 6. En conseqüència
la comunitat x ha passat de represen-
tar el 60% del total a representar el
52%, i la comunitat y ha passat del 40%
al 48%.

En conclusió, la pervivència de la
llengua catalana no depèn del nombre
total de parlants del català, sinó del
percentatge que aquests representen
en la societat on estan integrats, i de
les actituds i normes que regulen el
seu comportament lingüístic i el dels
membres d’aquesta mateixa societat
que pertanyen a altres comunitats lin-
güístiques.

■ Albert Berrio. Professor de secundària. Membre del

col·lectiu Contrastant
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haurem de parlar d’aquest adagi!” Al
cap d’uns dies, en tornar-lo a visitar, em
recorda el tema trencat i em diu que no
és cert. Que els anarquistes diuen: “Pri-
mer és la devoció que l’obligació”.
M’explicà que sempre que per obedi-
ència o disciplina complim una ordre
que ens obliga, acceptem un criteri que
ens ve de fora i ofeguem les aspiracions
més autèntiques que viuen dins la nos-
tra consciència. Em va convèncer. Des
d’aleshores, vaig entendre molts dels
punts de les cartes de sant Pau que se’m
resistien. Per exemple, quan Pau diu
molt sovint: “És jueu de veritat el qui ho
és per dintre, i la circumcisió veritable
és la del cor, la que ve per l’Esperit, i no
en virtut de la lletra de la Llei” o “Déu
per l’honestedat interior fa justos els
pagans, fa justos els circumcisos i els
incircumcisos”. Perquè “la lletra mata, i
l’Esperit vivifica”. “Ara hem estat des-
lligats de la Llei i hem mort a allò que
ens tenia presoners” (Romans 7, 6).

Per això m’ha fet mal al cor que l’ar-
quebisbe de Barcelona, Mons. Sistachs,

hagi justificat que el cardenal Carles
pogués viure en el palauet del carrer
General Vives 29 de Sarrià perquè ha
actuat segons “les normes establertes
per la Conferència Espiscopal Espanyo-
la”. A més a uns forasters! També ho diu
el dret canònic, que “el bisbe ha d’as-
segurar la subsistència, residència i
atenció personal dels seus capellans
que han servit a la diòcesis fins a la seva
jubilació”. Però enlloc parla de “provo-
cadora ostentació”. El que m’ha deixar
estordit és que no hagi citat “l’Esperit
evangèlic”; sols les normes que maten,
i escandalitzen creients i descreguts.
Com vol aquest cristià, que accidental-
ment ha estat cardenal de Barcelona,
que s’ha fet un tip de predicar a favor
dels pobres i del Tercer Món, que la
gent entengui que es pugui viure en un
palauet les despeses del qual costen
més de 25 milions de pessetes l’any, i
amb una nòmina d’un milió de pesse-
tes per al matrimoni que el serveix, i tot
això a compte de les arques de l’arque-
bisbat de Barcelona, que cada any acaba
amb números vermells?

Monsenyor Josep M. Guix, bisbe de
Vic, ha anat a viure a la residència de les
Germanetes dels Pobres; el cardenal Ju-
vany, al convent dels Pares Camils, i el
mateix senyor arquebisbe D. Modrego
Casaus, en un convent de monges de
Barcelona. Molts cristians no donaran
cap més diner al bisbat de Barcelona
mentre duri aquesta malversació inne-
cessària del palauet de Sarrià. Oi més
quan el cardenal Carles té una casa molt
senyorial a Tortosa que ha comprat per
pocs diners al bisbat de Tortosa (el seu
anterior bisbat) i que ha posat a nom del
matrimoni que el serveix. I... ens queda
algun dubte de per què la majoria dels
batejats no van a missa, amb aquests
escàndols, i deixen de pagar els impos-
tos? Que l’excel·lentíssim i reverendíssim
senyor arquebisbe de Barcelona monse-
nyor Sistachs pensi pel seu compte i
prengui mesures normals que tothom
entendrà. No ens plau que Roma parli
per la seva boca perquè ens ofegarà una
altra vegada invocant la llei o la norma,
i marginant l’Evangeli.

■ Mossèn Josep Dalmau. Rector de Gallifa


