
45
Llengua Nacional - núm. 38 - primavera del 2002 45

bib l iog raf ia

Antara és un mot pagesívol que s’empra
en català septentrional i meridional, passant
pel central. Designa una faixa de terra de par-
tió, que cal llaurar de través perquè ha quedat
sense llaurar pel dret. És, doncs, un nom ben
encertat per a la nova col·lecció que l’edi torial
Claret ens ofereix amb dues característiques
ben de ter mi nants. Quant al format, la dimen-
sió modesta de l’opuscle (un llibre, per defini-
ció, ha de superar les 50 pàgines). Quant al
contingut, la voluntat ambiciosa de cobrir
temes perifèrics, sigui des d’una perspectiva
geogràfica (l’Alguer, l’Aran...), sigui temàtica
(les noves migracions, les noves vies del nacio-
nalisme...).

Els dos primers volums de la col·lecció van
a càrrec de Joaquim Arenas. Si com a escrip-
tor el seu espai natural són els textos breus,
com a pensador li ha interessat sempre la fron-
tera, en el doble sentit denotatiu (el limes
català) i connotatiu (fer progressar la identitat
col·lectiva, enllà de la rutina mesella). Al llarg
del seu recorregut, Arenas no ha escrit mai
com a creador literari, sinó que ho ha fet sem-
pre amb la intenció de transmetre un mis-
satge, amb voluntat de servei. Tots els seus
textos donen fe de la seva vocació de peda-
gog: brevetat i concisió, claredat expositiva,
llenguatge planer, facilitat de lectura, ús
assenyat de gràfics i quadres, informació ben
estructurada, compromís personal. En els dos
opuscles que comentem, aquesta fórmula
torna a repetir-se.

Les noves migracions analitza les repercus-
sions de l’espectacular increment del nombre
d’infants d’origen estranger en el sistema
d’ensenyament. Ho fa des d’una perspectiva

global: global no vol pas dir multidisciplinar,
ans sobretot supradisciplinar, tant des de les
diferents disciplines com, sobretot, des de l’ac-
ció política i la dimensió ètica i humana.
Aquest plantejament queda perfectament
definit en el paràgraf següent: «Els alumnes
estrangers, forasters i provinents d’altres paï-
sos de trets culturals diferenciats presenten
unes dificultats. La més evident i bàsica és l’a-
daptació a una nova realitat, una adaptació
que passa per poder-se comunicar, i per sen-
tir-se acollits, ço que vol dir sentir l’escalf
humà de l’acció educadora i de la convivència
escolar» (p. 15). 

L’Aran ofereix una presentació general
sobre l’aranès, centrada especialment en l’as-
pecte educatiu. Sense ser original –tampoc no
ho pretén–, ofereix una visió actualitzada,
punt important, perquè la darrera monografia
en català sobre el mateix tema ja sobrepassava
els deu anys. Hom diu que una veritat que no
pot ésser traduïda, se nyal que no ho és. (En La
leçon [1951], d’Eugène Ionesco, el professor
demana la traducció en italià de Vive la
France!; l’alumne en fa la versió literal ; i el
professor l’escridassa que la traducció correcta
és Viva l’Italia! ) Ultra en català, Arenas té obra
publicada en francès, anglès, castellà i italià.
En el cas que ens ocupa, és de remarcar que
L’Aran ha estat traslladada a l’aranès amb el
títol de Aran, ua escòla entà un pòble, amb
pròleg del síndic, la màxima autoritat política
de la Vall, Carlos Barrera. Quan un tema tan
sensible com la llengua es pot oferir indistin-
tament en la llengua majoritària (no pas opres-
sora), el català, i en la llengua minoritària (no
pas oprimida), l’aranès, bon símptoma que
simplement s’hi diuen veritats.

Tanmateix, potser el més important d’amb   -
dues obres és que es complementen, ja que
s’hi aborden les minories històriques i les
recents. L’any 1996, l’informe Euromosaic,
document de la Comissió Europea, el text més
oficial de la UE sobre les minories lingüístiques
històriques, va demostrar que l’aranès con-
forma la comunitat lingüística que en propor-
ció a la seva població ha assolit un major grau
de normalitat. Des del punt de vista adminis-
tratiu, el mèrit recau indiscutiblement en la
Generalitat Catalana i, més en concret, en el
Departament d’Ensenyament. Menystenint
aquesta fita –talment com si les minories
històriques no tinguessin cap paper en la di -
versitat cultural–, hi ha sectors que s’esgarga-
mellen exigint una «interculturalitat» d’horitzó
difús. De ben segur, si mai la UE emprèn un
treball com paratiu, a semblança d’Euromosaic,
sobre les polítiques culturals davants noves
migracions, Catalunya tornarà a sortir-ne igual
de ben parada.u
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