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Dignifiquem el català
Marco A. Poveda

L es Jornades Llengua i Emoció, 
fetes enguany a Fraga (Baix 
Cinca), van representar, per tercer 

any consecutiu, una esplèndida opor-
tunitat de reunió i companyonia per a 
molts compatriotes procedents de tot 
arreu dels Països Catalans; gent, això 
cal destacar-ho, amb una alta sensibilitat 

envers els problemes actuals de la llen-
gua catalana. Aquestes jornades, enca-
minades a la projecció i dignificació 
lingüística, van ser part del programa 
anomenat Cinga Fòrum 2010 i se cen-
traven, segons el seu inspirador i orga-
nitzador, el psicòleg Quim Gibert, en la 
conveniència de fer entendre a la comu-
nitat catalana la forta necessitat que 
té d’experimentar emocions positives 
envers la nostra llengua per tal de supe-
rar l’actual statu quo d’anormalitat a què 
s’ha vist relegada a causa de les nombro-
ses pressions que rep des de fa ben bé 
tres segles llargs. El conjunt dels actes 
del programa comptava amb els ajuts i 
suports de l’IEBC, del Casal Jaume I de 
Fraga i d’Òmnium de Ponent.

Així, doncs, el divendres 5 de març, 
va tenir lloc, al restaurant Flàvia, la pre-
sentació del llibre Removent conscièn-
cies. Transgressió cívica i fet nacional 
(Ed. Afers, 2010), resultat de les Jorna-
des de Fraga de l’any anterior. En aquest 
llibre s’hi analitza l’encara irresolt con-
flicte que viu el fet nacional català des 
d’una pertinent varietat de punts d’en-
focament (jurídic, literari, psicològic, 

filosòfic, ètic, etc.), amb la perspectiva 
d’aplicar la transgressió cívica com a 
desllorigador del problema. 

L’endemà, dissabte al matí, en el Palau 
Montcada, tingueren lloc els actes per a 
la dignificació lingüística. Pep Labat, 
president de l’IEBC, donà la benvinguda 
als assistents i traçà unes breus pinze-

llades sobre els 
problemes patits 
pel català a les 
comarques ara-
goneses de parla 
catalana.

Després d’a -
questa presenta-
ció general, inter-
vingué el primer 
dels ponents con-
vidats a l’acte, el 
poeta i inspector 
d’ensenyament 
Josep Borrell i 

Figuera. La seva ponència duia per títol 
«Llengua i creativitat: sobre la comuni-
cació, l’emoció i la bellesa». Borrell, al 
llarg de la seva intervenció, ben fona-
mentada en altres autors i estudiosos de 
la llengua com ara Jesús Tusón, Josep 
Maria Castellà, Sebastià Serrano, Josep 
Carner, Nietzsche i també Kant, va anar 
desgranant tot un seguit d’acurades refle-
xions a propòsit del significat, aparent-
ment banal, del fet de parlar una llengua, 
sigui la que sigui. Amb una primfilada 
anàlisi, Josep Borrell ens convidà a tenir 
especial cura de la nostra llengua, atesa 
la delicada situació en què es troba el 
seu ús actualment, ja que qualsevol 
llengua és un instrument precís d’iden-
titat, comunicació, emoció, creativitat i 
bellesa… però, tanmateix, també un sis-
tema fràgil i delicat, el producte de mili-
ons d’esforços individuals i col·lectius al 
llarg de molts segles. Per tant, la nostra 
llengua comuna, el català, mereix tota 
la nostra atenció i cura en el seu ús, no 
fos cas que aquest extraordinari llegat 
dels nostres avantpassats es vagi reduint 
més i més fins a la seva pròpia extinció, 
com dissortadament ja ha passat i con-

tinua passant amb milers de llengües en 
l’actualitat. 

El segon torn d’intervenció corres-
pongué a la lingüista Eva Monrós, 
membre del Grup d’Estudis de Llen-
gües Amenaçades (GELA) i professora 
a la Universitat de Barcelona. Basant-se 
en experiències de treball del GELA, 
amb un important nombre d’immi-
grants residents a Catalunya, posà en 
relleu la importància de la preservació 
de la diversitat lingüística global, ja que 
cada llengua és una manera de mirar i 
entendre el món, d’afaiçonar unes rela-
cions humanes singulars, i digué que 
cada llengua és una aportació genuïna i 
irrepetible en el camp del coneixement 
humà. En aquest sentit, Eva Monrós 
precisà que tots els catalanoparlants 
hem de sumar esforços per intentar 
convertir el català en la llengua d’in-
tegració d’aquest important contingent 
de nouvinguts. 

Per a la ponent, la concreta situació 
de la llengua catalana en l’actualitat, pel 
fet de ser una llengua sense Estat que 
pateix les amenaces pròpies de tota llen-
gua minoritzada, converteix la població 
catalanoparlant en una massa procliu a 
l’enteniment i l’empatia amb els proble-
mes lingüístics i d’integració d’aquesta 
gent procedent d’arreu del planeta. 
Finalment, segons Monrós, el respecte 
que la comunitat catalanoparlant demos-
tra envers les altres llengües parlades del 
territori català genera també un major 
respecte envers la llengua catalana, ja 
que totes les llengües són, de facto, igual 
d’importants, i hem de vetllar per pre-
servar-les al màxim, arribant fins i tot 
a «replantar» les que s’estan extingint, 
per tal de conservar el tresor de valuosos 
coneixements que porten a dins.

El tercer convidat a l’acte va ser 
Carles Palau. Aquest biòleg, que és 
també membre de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua (CAL), 
ens va descriure, d’una manera amena i 
distesa, les seves experiències treballant 
als tallers per la llengua, una manera 
flexible i eficaç de preparar tot tipus de 
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gent d’arreu dels territoris de parla cata-
lana (nouvinguts, catalanoparlants que 
canvien de llengua davant interlocutors 
que no parlen català, nens a les escoles i 
colònies, gent fins i tot hostil a la causa 
catalana...) per a assolir consciència de 
la importància de l’ús del català en tots 
els àmbits d’expressió.

En l’última intervenció ens fou pre-
sentat l’escriptor Matthew Tree. La seva 
ponència tenia per títol «Vulnerabilitat, 
llengua i emoció». De seguida el ponent 
es va centrar en el vessant literari, camp 
que, òbviament, per professió coneix a 
bastament, i ens va relatar tot de refle-
xions personals al voltant del fet trans-
cendent, per a qualsevol escriptor, de 
descobrir un dia que ho és i que s’hi vol 
dedicar la resta de la seva vida. Des-
prés passà a fer un repàs de l’itinerari 
de diversos escriptors en català, demos-
trant la bona salut de les lletres catala-
nes en general –malgrat els problemes 
específics que el català pugui tenir com 
a llengua en altres àmbits d’ús– i la seva 
vigència com a literatura perfectament 
internacionalitzable, és a dir, traduïble 
a qualsevol altre idioma.

Ara bé, per al ponent, el problema 
dels llibres catalans a l’exterior és que 
no disposen d’una eficaç llengua pont de 
traducció. Fins ara els autors i editors 
catalans feien servir el castellà, però 
aquest pont de traducció no és suficient-
ment sensible –per no dir obertament 
hostil– respecte a la literatura catalana. 
Ens queden dos idiomes pont més: l’an-
glès i l’alemany. Per a Matthew, a la lite-

ratura catalana li convé pujar al carro 
de l’alemany com a llengua de traducció 
preferent per tal de mostrar-se, a través 
d’aquesta llengua, a tot el món lector; 
l’anglès no ens pot fer tan bon servei, 
perquè és un sistema molt autosuficient, 
que fa molt poca traducció d’obra no 
anglesa. En canvi, el món editorial ale-
many és molt més obert, té molta influ-
ència arreu del món i accepta autors 
de moltes més llengües, a més de l’ale-
many. I l’orador continuava explicant 
que és molt important que els catalans 
es puguin mostrar al món a través de les 
traduccions dels 
seus autors, per-
què, si pensem 
en l’ast ronò-
mica diferència 
de pressupostos 
i centres oberts 
fora de l’Estat 
espanyol (entre 
l’Instituto Cer-
vantes i l’Ins-
t i t u t  Ra mon 
Llull, les dues 
institucions que 
tenen a càrrec 
seu la difusió 
i potenciació 
del castellà i les altres llengües «espa-
nyoles» –el primer–, i del català –el 
segon–), aleshores és fàcil adonar-nos 
de la necessitat que tenim els catalans 
d’aquest altre idioma pont –l’alemany– 
perquè els territoris de parla catalana 
i les seves peculiaritats i conflictes 

siguin coneguts més enllà de les nos-
tres fronteres. En cas de no intentar 
fer-ho així, Matthew Tree ens alertà 
del perill d’encongir-nos més i més, 
malgrat l’actual esplèndida qualitat de 
la literatura catalana.

D’aquesta immillorable manera aca-
baren aquestes jornades sobre emocions 
al voltant de la llengua, una nova fita 
nacional i cultural fragatina, que va ser 
arrodonida amb les habituals visites pro-
gramades per les entitats organitzadores, 
tant a dins de la mateixa vila de Fraga 
com explorant la seva rodalia històrica. 

Per a nosaltres, visitants i consu-
midors d’aquest turisme desacomple-
xadament nacional, va suposar tot un 
esclat de joia, de retrobament de la 
nostra gent i d’esperit agermanat. No 
dubto que l’any vinent encara serà molt 
millor. u
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