
CríticaCrítica

XAVIER BERTRAL

Joan Solà és un dels autors d’‘El futur del català’

El futur del català
A S S A I G

J O R D I S E D Ó

L’autoestima
ens permetrà
entendre que
parlar en
català a
Catalunya no
és un gest de
mala educació

J.L. Carod-Rovira, A. Rossich i
J. Solà, El futur del català.

Empúries. Barcelona, 2005.

L’
Editorial Empúri-
es sempre ha des-
tacat per haver
donat una impor-
tància especial als

temes relacionats amb la nos-
tra llengua i amb la seva situ-
ació sociolingüística i, amb
motiu del seu vintè aniversari,
va celebrar una taula rodona
que duia com a títol El futur del
català. Hi va convocar tres
grans personalitats, dues de
les quals són filòlegs de reco-
neguda solvència. El tercer
ponent, tot i que també és fi-
lòleg, és més conegut per la
seva activitat política. En
qualsevol cas, tres incondicio-
nals de la llengua catalana
que no per això deixen de
mirar-se el problema sociolin-
güístic del nostre país amb tot
el rigor i objectivitat que me-
reix.

ELS TRES PONENTS
Albert Rossich, catedràtic de
llengua a la Universitat de Gi-
rona és autor de molts articles
i llibres, entre els quals desta-
caria per a aquesta ocasió el
que va publicar juntament
amb August Rafanell i Modest
Prats, El futur de la llengua cata-
lana (1990), en què afirmaven,
entre altres coses, que “[...] el
procés d’extinció del català
pot quedar sentenciat d’aquí a
uns cinquanta anys, quan
l’última generació que haurà
tingut el català com a llengua
materna [...] l’abandoni per
adreçar-se als seus fills”.

Pessimisme? No ben bé. Re-
alisme, sí. Albert Rossich, un
dels membres de l’aleshores
anomenat Grup de Girona,
que va fer la primera inter-
venció, va explicar que aques-
tes coses cal dir-les perquè els
catalans hem de ser consci-
ents que el perill existeix i que
és real; però també va dir que
existeixen molts factors en el
si de la societat catalana que
ens permeten intuir que hi ha
possibilitats reals de recupe-
ració, cosa que significa que
podem ser optimistes en el
sentit que la situació actual és
greu, però que hi ha capacitat
per a capgirar-la; ara bé, de

cap manera en el sentit que
tot va bé i que tot s’arreglarà:
aquesta és una actitud d’allò
més imprudent que fomenten
la majoria dels discursos polí-
tics i que podem arribar a pa-
gar molt cara. Rossich va voler
deixar molt clar, per exemple,
que els problemes del català
no els porta la immigració,
sinó l’actual situació de bilin-
güisme generalitzat i sovint
asimètric, en què hi ha una
llengua forta i una altra de
feble, que és, sens dubte, el
català. El ponent va finalitzar
la seva intervenció dient que
el que realment necessita el
català és la complicitat de
l’Estat, un Estat que ha d’as-
sumir el seu plurilingüisme
d’una manera decidida i amb
la consciència que l’objectiu
ha de ser la igualtat lingüísti-
ca.

A continuació, va intervenir
Joan Solà, doctor en filologia
catalana, catedràtic a la Uni-
versitat de Barcelona i mem-
bre de l’Institut d’Estudis Ca-
talans. Ha publicat nombrosos
llibres i articles i és especial-
ment conegut pels lectors del
suplement Cultura d’aquest
diari per la seva excel·lent
secció setmanal Parlem-ne.

Solà va obrir el seu parla-
ment amb una petita intro-
ducció i amb l’afirmació que
“la situació del català és d’ex-
trema gravetat”; i una de les
raons de la seva afirmació –va
explicar– és el fet que, a dife-
rència de fa uns quants anys,
tothom sap castellà, però no
pas com el català perquè
l’omnipresència d’aquella
llengua fa que tothom en tin-
gui una “percepció molt més
viva i molt més autèntica” i
que li surtin “les paraules i
sobretot les frases més aviat
en castellà que en català”.
L’actitud de la gent jove –se-

gons Solà– tampoc no afavo-
reix gaire la nostra llengua
perquè, com que ells no han
viscut les èpoques de prohibi-
ció, quan era ben viva al carrer
i entre la gent popular, no te-
nen aquesta percepció de de-
fensa de la llengua i tant els fa
parlar en una com en l’altra.
D’altra banda, la societat de
Catalunya –sempre seguint
les paraules del ponent– està
composta per dues comuni-
tats: els que sent naturals o no
d’aquesta terra tenim una
“possessió normal” del català i
l’utilitzem amb tranquil·litat,
i una segona comunitat, en-
cara més nombrosa, que l’ig-
nora en tot o en una part i ai-
xò fa que s’hi pugui viure
sense fer-lo servir mai. La glo-
balització, l’acostament fonè-
tic i morfològic del català cap
al castellà i, sobretot, la recu-
lada en l’ús públic que se’n fa
són també factors que el po-
nent va assenyalar com a ne-
gatius per a la salut de la nos-
tra llengua. Finalment, Solà va

proposar una sèrie de mesures
que potser podrien ajudar a
capgirar la situació, entre les
quals, estudiar la realitat a
fons implicant-hi grans sec-
tors o aspectes de la societat,
no renunciar mai a fer servir
la pròpia llengua i prendre
una actitud de “defensa legal
activa” que passaria per apro-
fitar tots els mitjans a l’abast
per a intentar tornar el català
al lloc d’on, com a llengua
pròpia del país que és, no
hauria d’haver sortit mai.

Josep-Lluís Carod-Rovira, lli-
cenciat en filologia, és presi-
dent d’Esquerra Republicana
de Catalunya i president del
grup parlamentari d’aquest
partit des de l’any 1988 i dar-
rerament ha publicat dos lli-
bres: El futur a les mans i La nova
Catalunya. A càrrec seu va anar
la darrera intervenció.

Durant la seva ponència, va
voler que el públic assistent
tingués present en tot mo-
ment un aspecte de la situació
que va explicar d’una manera

molt col·loquial: “Els fotuts
som nosaltres”, donant a en-
tendre que si, a Catalunya, hi
ha una llengua que pateix,
aquesta és clarament la cata-
lana per molt que vinguin els
detractors a exclamar-se dels
perills que amenacen l’espa-
nyol. Tot i això, va intentar
vestir el seu discurs amb una
actitud ferma i inconfusible-
ment decantada a favor del
català, però alhora concilia-
dora, de tal manera que va
afirmar que, a diferència del
que s’ha fet fins ara, cal vin-
cular la nostra llengua a va-
lors positius que engresquin
els ciutadans a fer-la seva.
Després va reclamar autoesti-
ma, un factor importantíssim
en el nostre cas –el més im-
portant diria jo–, de cara a
recuperar els espais d’ús que
ens ha arrabassat el castellà,
una autoestima que ens per-
metrà d’una vegada entendre
que parlar en català a Catalu-
nya no pot ser mai un gest de
mala educació. És més, pot
arribar a esdevenir un gest
discriminatori si considerem
que no parlar català amb un
immigrant, posem per cas,
pot ser interpretat com una
manera de no considerar-lo
un de nosaltres. Carod-Rovira,
encertadament, va dir també
que, per tant, cal facilitar
l’accés del català als immi-
grants i que no ens hem d’es-
pantar si el parlen malament
perquè val més parlar-lo ma-
lament que no parlar-lo gens.
Finalment, el ponent es va ex-
clamar del fet que encara es-
tiguem embrancats en una
discussió tan bizantina com és
la de la unitat de la llengua.

AFIRMACIONS ASSENYADES
Doncs bé, aquestes tres bri-
llants ponències queden re-
collides en el breu volum que
acaba de sortir a la llum pú-
blica, El futur del català –en el
llibre caldria haver col·locat
una nota explicant que es
tractava d’una taula rodo-
na–, un document interes-
santíssim, ple d’afirmacions
assenyades i que no pot faltar
de la biblioteca de cap per-
sona que senti una certa es-
timació per la llengua d’a-
quest país perquè hauria
d’esdevenir el referent a se-
guir quan es tracti d’escollir
un model per conformar
l’actitud lingüística personal
de cadascú.


