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Què 
cal fer?

Lluís-Anton Baulenas fa la seua primera
incursió en el món de l’assaig per entrar
de ple en la polèmica sobre el futur de
la llengua. El cridaner títol del llibre ,
però, no reflecteix la postura de l’autor,
que es mostra «apassionat» i un pèl
angoixat, presa de la perplexitat que
genera la consciència de viure «un
moment decisiu per al futur de la llen-
gua». És per això que el llibre segura-
ment decebrà a qui n’espere una postu-
ra contundent o una mena de «full de
ruta» tancat, car el que hi trobem és un
Baulenas amb més dubtes que cert e s e s .
Sí que hi ha, però, alguns fils conduc-
tors, com la decepció amb la política lin-
güística dels governs de Pujol —tret de
la immersió lingüística i de la TVC—, o
una indissimulada esperança en el nou
g o v e rn tripartit. 

Un dels punts forts és la claredat
amb què expressa idees que potser no
són innovadores però sí molt necessà-
ries en l’actual context (especialment si
van totes dues juntes): la necessitat
d’assumir plenament, i amb totes les
conseqüències, la catalanitat dels
«altres catalans», cosa que implica
renunciar a la idea «d’una Catalunya
monolingüe de dalt a baix», i alhora
una demanda de fermesa en la políti-
ca de normalització. Baulenas diu
sense embuts que «és l’hora de ser més
ferms o deixar-ho córrer», i que «el
català no podrà avançar [...] si el cas-
tellà no cedeix una part dels [espais
d’ús] que encara domina».  

Després d’una introducció que pren
la forma d’«exposició de motius» i
d’intencions, Baulenas mira de respon-
dre una pregunta que podria sorpren-
dre més d’un optimista: «Per què no
s’ha mort?» A la segona part fa un
elogi paral·lel del paper dels parlants
que, «passivament», han mantingut la
llengua viva fins avui i dels que ell ano-
mena «activistes lingüístics», categoria

en què inclou normativitzadors, escrip-
tors, mestres i professors i tots aquells
que han convertit la defensa de la llen-
gua en acció política i social conscient. 

La tercera part repassa les principals
amenaces per al futur de la llengua: la
timidesa dels polítics catalans a l’hora
de defensar-la, la passivitat i desinterès
de la pròpia societat catalana, el con-
text global —poc propici per a la per-
vivència de les llengües minoritàries—
i l’agressivitat de la política espanyola.
En aquest apartat Baulenas desenvolu-
pa el nucli central del seu argument.
Com dèiem, un dels fils conductors és
la crítica a la política lingüística de la
Generalitat, però també a la creixent
passivitat social, de tal manera que,
sense oblidar els reptes i amenaces
«externs», Baulenas ens fa girar la
mirada sobre nosaltres mateixos per
no quedar reclosos en un estèril victi-
misme que sovint amaga també les
pròpies mancances. 

A la part final esbossa els possibles
escenaris de futur per al català. La
seua tesi és que, per sobreviure, la
llengua necessita un Estat al darrere, ja
siga l’espanyol (en una nova articula-
ció, de tipus suís o belga) o un de
propi. I si no, sempre ens quedarà,
amb Descartes, «escapar a mons
paral·lels». O si es mor, esperar que
ressuscite —com l’hebreu. 

Un llibre necessari que ens convida
a reflexionar sobre tots els aspectes
que conformen el complex quadre en
què s’ha convertit la situació de la llen-
gua catalana. Tot i que de vegades un
excés de perplexitat, o de complexitat,
pot obscurir la tesi central que vol
defensar.

Només cal lamentar la referència
g a i rebé exclusiva a la situació a
Catalunya —sovint a Barcelona. Per
bé que l’autor ho avisa —i d’alguna
manera se n’excusa— al principi, ho
fa amb uns arguments més aviat febles,
que són un indicatiu de la incapacitat
per concebre el procés de recuperació
de la llengua com a empresa global en
què tots els territoris del domini lingüís -
tic hi tenen un paper. I resulta més
important encara la manca de cons-
ciència del fet que la sort de la llengua
a València o Mallorca no es pot enten-
dre com a fenomen independent del
que passe a Catalunya, ans al contra-
ri: les interdependències són fortes, i
faríem bé de tenir-les en compte. 

Jordi Muñoz

Els re f e rents als quals re c o rre crítica-
ment Oliveres evidencien el pre s s u p ò s i t
e s t ructural de la societat occidental: l’in-
t e rcanvi desigual, el deute extern con-
tra la perifèria que, alhora, esdevé el
c e n t re de les exaccions del capitalisme
transnacional... El marc polític mundial
esdevé reflex de les relacions econòmi-
ques que expliquen processos politico-
militars que amaguen els intere s s o s
d a rrers d’una globalització que no fa
sinó formalitzar la lògica econòmica de
la concepció neoliberal. L’autor ofere i x
un eloqüent compendi dels factors que
expliquen els orígens de l’empobriment
i les limitacions, i evanescències
morals, de les «ajudes al desenvolupa-
ment» atorgades pels països agents de
la nova explotació capitalista, que
c o m p o rta un cert re t o rn al segle XIX.
Aquest context, però, és el de l’acumu-
lació fixada pel capital financer i espe-
culatiu, que, al capdavall, substitueix
l’economia productiva per la bombolla
dels diners fàcils. I per a contrare s t a r
aquest procés de generació de capital
socialment improductiu, la taxa To b i n
només és una mesura de pressió amb
un abast real escàs. Els centres de
poder oligàrquic controlen els circ u i t s
d ’ i n t e rcanvi comercial determinants per
a impedir la socialització de l’accés als
recursos bàsics.

El context que cal denunciar és el de
les relacions nord-sud i, efectivament,
la formació d’un neocolonialisme no
definible en termes clàssics. Tota la pri-
mera part de l’assaig aprofundeix en
les bases econòmiques i polítiques que
articulen el sistema d’integració mun-
dial organitzat des de les necessitats
del «primer» món. En aquest marc, el
debat sobre el model de sostenibilitat
té poc sentit si hom obvia el context de
sobreexplotació al qual hom sotmet les
fonts primàries bàsiques d’abastiment
per part de la metròpoli. I aquest fil
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