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Els catalans ens hem passat segles em-
barcats en debats ardorosos sobre el
català. En paraules de Rudolf Ortega,
“l’esport nacional és llançar auguris

sobre el que li depara l’esdevenidor a la llengua
catalana” i sempre són ben acollides a la pa-
lestra de l’opinió les prediccions dels linguoas-
tròlegs –especialment si n’auguren la mort im-
minent– que han aconseguit –a base de con-
tundència i afirmacions acientífiques com “al
pati, ningú no hi parla en català”– que debatre
sobre el futur de la llengua equivalgui a parlar
de desastre.

POTSER ENS CONVINDRIA ESBORRAR AQUESTA qües-
tió de la nostra agenda, encara que només
sigui perquè no resulta pràctic malgastar ener-
gies en aquest deliri d’interrogar-nos intermi-
nablement sobre el futur del català.

D’ENTRADA, PERQUÈ ENDEVINAR EL FUTUR ÉS una ac-
tivitat inútil –de fet, ni un de sol, dels cente-
nars de kremlinòlegs competents que hi havia
aleshores, no va preveure la descomposició de
la Unió Soviètica–, i també perquè desmobi-
litza tant els que estan a favor del català com
els que, arribats a Catalunya, voldrien apren-
dre’l dels fills del país i es troben amb una so-
cietat o bé apàtica o bé massa enfadada, pel
que fa a la seva llengua, per facilitar-los “l’en-
caixada de mans invisible” –com en diu
Matthew Tree– que constitueix el fet de par-
lar-los amb naturalitat en català.

ENCARA MÉS, LA CATALANA NO ÉS UNA LLENGUA der-
rotada, sinó una llengua amb tants parlants
com l’hongarès o el txec o més i que fa un
paper –a nivell mediàtic, universitari, cultural,
editorial, etc.– equiparable al de qualsevol llen-
gua de cultura del món, encara que continuï
essent l’única gran llengua europea que no ha
aconseguit un reconeixement complet; una
anomalia reflectida, segons l’eurodiputat Ber-
nat Joan, en el fet que de 19 representants que
encara no poden usar la seva llengua al Parla-
ment Europeu, 12 són catalanoparlants.

LA POBLACIÓ DELS TERRITORIS DE L’ÀREA lingüística
del català és actualment de 13.254.100 perso-
nes, de les quals gairebé 9.500.000 de 15 anys
o més l’entenen, el català, i 7.500.000 el par-
len. Concretament a Catalunya, el 97,4% dels
ciutadans comprenen el català i el 84,7% el

saben parlar, i en aquest nou espai global cons-
tituït per Internet, la catalana és la vint-i-sise-
na llengua del món en nombre de pàgines web
i la dinovena pel nombre de pàgines per par-
lant, al davant del rus, l’espanyol, l’àrab i el
portuguès.

AL MATEIX TEMPS, L’ENQUESTA D’USOS Lingüístics a
Catalunya de l’any 2003 reflecteix una realitat
paradoxal: la població de 15 a 29 anys és la que
menys fa servir el català, ja que si bé és llengua
habitual d’un 50,1% de la població catalana,
aquest percentatge baixa al 44,4% en el cas
d’aquest grup d’edat.

L’EVOLUCIÓ SEGUIDA EN ELS DARRERS 25 ANYS ha ca-
pacitat les noves generacions de joves i d’in-
fants per viure en català; poden estudiar en
aquesta llengua i augmenta progressivament
la utilitat dels seus coneixements lingüístics
(en català, castellà, anglès, etc.) a l’hora de tro-
bar feina.

EN CANVI, LES OFERTES DE LLEURE en català –els
joves són els que disposen de més temps lliure
per dedicar a la música, a la ràdio, a la televisió,
a l’esport, a l’oci nocturn i a les sortides amb
amics– no han augmentat proporcionalment i
aquest fet limita la seva llibertat d’elecció.

QUAN EL CATALÀ APAREIX ENCARA MASSA sovint as-
sociat a contextos institucionals o normatius,
no ens pot estranyar que no sempre sigui vist
pels joves com una llengua propera, flexible i
moderna, i el fet que arrossegui una excessiva
politització pot arribar a cansar i a dificultar
que sigui percebut senzillament com la llengua
comuna de tots els catalans i catalanes, fins i
tot d’aquells i d’aquelles que encara no la par-
len, sovint a causa de la nostra tirada a ama-
gar la llengua als nouvinguts i dels límits que
nosaltres mateixos posem al seu ús quotidià i
natural.

CREC SINCERAMENT QUE AQUEST SERIA UN bon mo-
ment perquè –a banda de les accions desple-
gades per les administracions i sense renunci-
ar a cap projecte polític de futur– tots plegats
féssim gestos de normalitat, ens distanciéssim
dels missatges calamitosos i actuéssim des de
la convicció que no són les llengües les que sal-
ven els pobles, sinó els pobles (si volen!) els que
salven les llengües.

SÓN ELS POBLES ELS QUE
SALVEN LES LLENGÜES Miquel Pueyo Secretari de Política Lingüística

Ambnaturalitat

“Quan el català apareix encara
massa sovint associat a
contextos institucionals o
normatius, no ens pot
estranyar que no sempre sigui
vist pels joves com una llengua
propera, flexible i moderna”
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Bin
Laden
i la seva
croada
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Arisa

Sempre és complicat atribuir
els atzars de la política a fos-
ques teories conspiratives,
però això no vol dir que no
sigui assenyat dubtar de les
coincidències. La reaparició
d’Ossama bin Laden, l’home
teòricament més buscat del
món, denunciant una supo-
sada “croada” d’Occident
contra l’Islam, revela abans
que res que Bin Laden –a
qui vam batejar un dia en
una d’aquestes cròniques
com “l’amenaça fantasma”–
anuncia i proclama la seva
pròpia croada, que darrera-
ment semblava una mica
endormiscada i limitada ge-
ogràficament.

Les coincidències sospi-
toses de la reaparició de
Bin Laden són que aquesta
es produeix al mateix
temps de la revifalla dels
atemptats terroristes a
Egipte, del canvi de fonts
de finançament de l’Auto-
ritat Palestina dominada
per Hamàs, i de l’agreuja-
ment i la internacionalitza-
ció del conflicte que afecta
l’oest del Sudan i el Txad,
on tot indica que hi ha re-
serves de petroli que atien
la cobdícia de les grans po-
tències i dels seus enemics.

En realitat, la croada in-
tegrista i extremista que
l’home teòricament més
buscat del món voldria re-
vifar contempla l’aparició
d’un arc d’inestabilitat i in-
seguretat que abastaria
des del centre i nord-est de
l’Àfrica fins a Indonèsia i
les Filipines, passant per
l’Iraq, on Al-Zarqawi, el
lloctinent de Bin Laden, ha
aprofitat també per reapa-
rèixer. Davant l’escalada
de la crisi iraniana, que li
faria molta ombra com a
enemic número 1 del món,
Bin Laden reapareix i con-
voca la seva croada bran-
dant el fantasma de les cro-
ades alienes. Mentrestant,
mentre d’altres enemics
claven la daga d’una perillo-
sa crisi energètica, Occi-
dent s’entesta a subestimar
el risc i continua alimen-
tant el verí de les amenaces
fantasmes. No és una coin-
cidència: els enemics es de-
monitzen mútuament per
fer més inevitable la seva
confrontació final.

Energianuclear
La pujada del preu del petroli
està aconseguint obrir, i ja
era hora, el debat energètic a
l’opinió de la gent. Per anar
engreixant la bèstia, algu-
nes dades: Espanya produ-
eix només el 20% de l’ener-
gia que consumeix, l’altre
80% l’importem. Les ener-
gies renovables produeixen
el 4% del nostre consum, i
encara no són prou efecti-

cia del transport al carís-
sim petroli. Diumenge que
ve tanca la de Zorita, o
sigui que ens quedaran sis
centrals. Fa un parell
d’anys Catalunya va perdre
la possibilitat de ser la seu
de l’Iter, l’organisme que in-
vestigarà sobre el futur de
la fusió nuclear, que ara per
ara no funciona, però que,
si ho fa, serà més barata i

més neta que la de fissió
que tenim actualment.
L’Iter va anar a França,
però, és clar, França té cin-
quanta sis centrals nucle-
ars, a les quals, per cert, Es-
panya compra electricitat.
És a dir, compartim els ris-
cos ambientals, però no els
beneficis econòmics. La UE
estima que perdem un 30%
d’energia per ineficiència i

conductes poc responsa-
bles. Arribats aquí, què
hem de fer? Tres potes per
al futur energètic: reduir
els usos ineficients, investi-
gar i potenciar les energies
renovables i, sí, construir
més centrals nuclears, per
ser, almenys uns anys, in-
dependents. I acostumar-
nos a factures de la llum
més cares.
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ves. Les set centrals nucle-
ars que tenim suposen una
mica més d’un 11% de
l’energia total. No contami-
na, però provoca uns resi-
dus que duren milers
d’anys. I l’urani, com el pe-
troli, és finit, i l’hem d’im-
portar i enriquir a l’estran-
ger. A més, l’electricitat que
generen, no solucionen el
problema de la dependèn-
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