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Retornat de la Fira Internacional del Lli-
bre, celebrada recentment a Frank-
furt, tenc reforçada la impressió que
constituïm l’anomalia lingüística més

important de la Unió Europea i que, per tant,
només ens cal perseverança perquè un reco-
neixement normal caigui pel seu propi pes. Un
reconeixement normal implica, per descomp-
tat, la plena oficialitat de la llengua catalana a
totes les institucions de la Unió Europea.

PER A LA NACIÓ CATALANA, Europa ha constituït
l’horitzó a abastar, l’ideal a perseguir, l’àmbit
dins el qual podem escapolir-nos de l’escomesa
estatalista i jacobina i respirar una mica de lli-
bertat. Això era Europa per als nostres moder-
nistes de fa un segle, aquest era el somni euro-
peu per a les generacions de catalans i catala-
nes que varen patir la dictadura franquista, i
això és Europa per als catalans d’avui, que as-
piram a una nació més normal, a un país més
ambiciós, a una societat que vagi més enllà del
marc actual.

DESPRÉS DE FRANKFURT, estic ben convençut que
tenim l’Europa civil i fins i tot l’Europa dels ne-
gocis més a prop. Les coses s’han fet bé, la pre-
sència catalana a la Fira ha estat la pròpia d’un
Estat de les dimensions dels Països Catalans,
sense comptar, emperò, amb les estructures
d’Estat. Crec que hem de felicitar l’equip de
l’Institut Ramon Llull, amb Josep Bargalló al
capdavant, perquè ha estat capaç de fer aques-
ta tasca, de manera eficaç, sense defallir i amb
un èxit final inqüestionable.

SI BÉ L’EUROPA CIVIL, l’Europa dels negocis, l’Eu-
ropa de la cultura ens reconeix cada dia més,
ens trobam amb entrebancs més que evidents
perquè se’ns reconegui dins l’Europa política,
perquè el nostre país pugui tenir un accés nor-
mal a les diverses institucions que conformen
la Unió Europea.

AQUESTA DINÀMICA NO ÉS NOVA, en el nostre procés
de construcció nacional. La nació catalana
compta amb elements de configuració nacional
plenament normalitzada (llengua pròpia per-
fectament viva i vehicle apte per a la cultura i
la ciència, institucions històriques, conscièn-
cia de ser un poble diferenciat, interrelació eco-
nòmica, i un llarg etcètera que no és aquí ni el
lloc ni l’àmbit on especificar-los), però no comp-

ta amb allò que dóna coherència institucional
a tot plegat: unes estructures d’Estat pròpies.
La cultura, l’economia, la ciència, la conscièn-
cia social, doncs, van al davant de la política.
D’alguna manera, hom té la sensació que
només ens cal ajustar el rellotge de la política
perquè tot vagi a l’hora.

A NIVELL EUROPEU, ens ocorre exactament el ma-
teix: cada vegada més, la nostra presència a Eu-
ropa es va normalitzant. Però no tenim nor-
malitzada la nostra situació política. I, malau-
radament, aquesta manca de normalitat en la
presència política enterboleix, moltes vegades,
la presència en d’altres àmbits. Ens cal, per
tant, una regularització de la nostra presència
política a la Unió Europea per donar coherèn-
cia a la nostra presència normal no només dins
Europa, sinó dins un món cada vegada més in-
terconnectat, més globalitzat.

LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA és fruit de la política tout
court. La manca de reconeixement normal de
la llengua catalana a Europa parteix únicament
i exclusiva del fet de no comptar amb un Estat
propi. Totes les llengües amb Estat, d’Estats
membres de la UE, són oficials. Només Lu-
xemburg té dues llengües oficials però només
una d’oficial de la Unió. En tota la resta de
casos, estatalitat implica ple reconeixement a
nivell europeu. Correlativament, no estatalitat
implica no reconeixement.

DES DE FA UN TEMPS, de tota manera, a les institu-
cions europees es reconeix que la llengua cata-
lana constitueix un cas a banda. I justament
hem de mirar de treure profit del fet de ser un
cas especial. No som una llengua plenament ofi-
cial de la UE, però hi ha prou reconeixement
oficial perquè el català s’usi a diverses institu-
cions sense problemes.

PER ACONSEGUIR LA NORMALITAT hem de superar
l’estatalitat. I, mentre esperam poder consul-
tar el nostre poble per saber quin tipus de rela-
ció vol amb d’altres, tenim a Europa l’horitzó
que ens pot permetre de superar les cotilles im-
posades per l’Estat. Així, entenc que és res-
ponsabilitat nostra involucrar-nos més que
mai, com a país, en el procés de construcció eu-
ropea, perquè la Unió Europea s’involucri més,
a nivell institucional, en el reconeixement de la
llengua catalana.

ÉS PRIORITARI EL
RECONEIXEMENT DEL CATALÀ Bernat Joan i Marí Secretari de Política Lingüística de la
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Unhoritzóeuropeu

“La cultura, l’economia, la
ciència, la consciència social,
doncs, van al davant de la
política. D’alguna manera, hom
té la sensació que només ens cal
ajustar el rellotge de la política
perquè tot vagi a l’hora”

VOLTA D’HORITZÓ

El càlcul
dissortat
de
Maragall

J.J. Navarro
Arisa

D’entrada, la revelació que
l’expresident de la Generali-
tat, Pasqual Maragall, ja no
és militant socialista va ge-
nerar una certa sorpresa
que no ho era tant després
del seu comiat bastant
abrupte de la presidència
del PSC. Després, les seves
pròpies i incomodes revela-
cions sobre qui va donar su-
port a Rodríguez Zapatero
quan era candidat (ell ma-
teix) o qui va afavorir l’altre
candidat, José Bono (el que
havia de substituir Mara-
gall, José Montilla) van ge-
nerar un cert enrenou que
va destorbar les aigües no
gaire plàcides de la política
socialista. Però l’expresi-
dent no ha aturat aquí les
seves revelacions. El fet
que li hagin diagnosticat
símptomes incipients
d’una seriosa malaltia in-
trodueix una notable varia-
ció a l’escena política cata-
lana i posa entre parèntesi
els projectes polítics de Ma-
ragall de contribuir a im-
pulsar un gran partit
d’àmbit europeu, el terreny
on ell pensa que es decidirà
la política futura. No és
qüestió en absolut de fer
cap obituari precipitat de
Pasqual Maragall. Si de cas,
es pot dir que la dissort i el
drama que envolten el seu
horitzó personal fan créi-
xer la seva estatura com a
líder i el fan més digne que
mai del respecte públic del
qual no sempre ha gaudit
com es mereixia. Per a un
sector de ciutadans, Mara-
gall encarna el somni d’una
Catalunya progressista,
d’identitat realitzada i
sòcia de ple dret en una Es-
panya oberta i plural.

Ara, els enemics de l’ex-
president són el temps i la
malaltia que ell rebateja
humorísticament amb el
nom d’Eisenhower. Serà
una llàstima si els seus càl-
culs de futur europeu es
demostren prematurs i dis-
sortats, però el tret domi-
nant de la trajectòria i la
fama de Maragall ha estat
sempre la seva visió agosa-
rada, il·lusionada i visionà-
ria de l’horitzó polític. Per
això, entre d’altres coses,
serà durant molt de temps
una figura inoblidable.

Excomunista iNobel2007
Doris Lessing milità quatre
anys al Partit Comunista Bri-
tànic, després de col·laborar-
hi com evoca en el seu Qua-
dern daurat, on explica
quins valors l’induïren a en-
trar-hi i per què en va sortir.
En casar-se amb el marxis-
ta Gottfried Lessing l’any
1945, esdevingué militant
sense carnet fins que, el
1952 i amb carnet, concre-

l’emancipació de la dona,
sense afiliar-se a cap altre
partit però amb l’esperit
rebel que abocaria a l’obra
literària. Ara se la presenta
com “decepcionada del co-
munisme”, però en el seu
Quadern daurat llegim que
no renega del comunisme,
sinó de fets com el que posa
en boca d’un personatge
parlant de la seva experièn-

cia militant: “El pitjor de tot
fou quan els dirigents no
deien la veritat. Una petita
mentida podia estendre’s i
derivar en una bassa de
mentides que ho emmetzi-
naven tot”. Però no tots els
caps eren mentiders i les
exmilitants que es reunien
per bescanviar reflexions
sobre el seu “fracàs” no
traspuen remordiment sinó

enyorança d’uns anys “d’ac-
tivitat social realitzada com
a resultat directe o indirec-
te d’un PC entre grups de
gent que, sense adonar-
se’n, han estat inspirats,
agullonats per un partit que
els infongué una nova ratxa
d’energia”. No han estat
aquests els mèrits invocats
pels qui li han concedit el
Nobel de literatura, és clar.

VIDA I OBRA DE DORIS LESSING Teresa Pàmies Escriptora

tà el seu compromís però
mai acríticament, quan l’es-
talinisme s’imposava als
“partits germans”, inclòs el
britànic. Lessing no s’hi
adaptà i retornà el carnet el
1956. Es divorcià del marit,
que seguia militant, però
conservà el cognom i el fill
quan es traslladà a Londres,
on prosseguí la lluita contra
el racisme a Sud-àfrica i per

JAUME BATLLE


	avui.cat
	avui_221007 : diari : diaridiari


