AMICS I MESTRES

Entrevista a Isidor Marí
El català i els Països Catalans, ara
Agnès Toda i Bonet

En aquesta ocasió hem anat a trobar el president de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Isidor
Marí i Mayans (Eivissa, 1949), a qui hem traslladat diversos neguits, més o menys actuals, entorn de la llengua
catalana i els Països Catalans, i dels aspectes en aquests
dos terrenys que més poden estar vinculats amb el seu
dia a dia, per tal d’analitzar la situació. Ens ha respost
d’una manera afectuosa i atenta donant-nos a conèixer
el seu punt de vista en cada cas, intentant d’aportar una
mica de llum a les preguntes plantejades. Com veurem,
les respostes, sens dubte, s’amaren de la seva especialització en sociolingüística i planificació lingüística.

Isidor Marí, any 2012

FOTO: Vicent Marí

Com a eivissenc que sou, creieu que,
utilitzant el títol d’un llibre del qual
vau ser editor, «Les Illes, oblidades»,
al Principat realment les tenim oblidades? Creieu que caldria mantenir
una vinculació més gran entre els dos
territoris? I entre la resta dels territoris que conformen el nostre domini
lingüístic? Cal que siguem més solidaris els uns amb els altres?
És cert que a l’inici dels anys noranta
vaig fer d’editor d’un debat de la Fundació ACTA sobre les relacions entre
Catalunya i les Balears, que vam titular «Les Illes, oblidades», jugant amb
el títol del llibre de Gaston Vuillier Les
îles oubliées. Poc abans n’havíem fet
un altre entorn de les relacions amb el
País Valencià, que vam titular Nosaltres (i) els valencians. Vint anys després, encara crec que els dirigents polítics, econòmics i culturals dels nostres
territoris no saben reconèixer les possibilitats immenses que s’obririen amb

un projecte compartit. No tan sols per
raons de solidaritat, sinó d’oportunitat.
Reconec que no és fàcil de construir un
projecte així, però és un debat que hauria de ser més present en el camp polític, econòmic i cultural.
A les Illes hi ha sentiment de pertinença a una comunitat que va més
enllà de l’arxipèlag i que no és l’Estat espanyol? I, en les altres zones dels
Països Catalans, quin sentiment creieu
que hi predomina? Això és important
per a l’ús i l’evolució de la llengua?
Tradicionalment, la gent de les Balears es classifica ella mateixa en mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers, i distribueix la gent de
fora en catalans o valencians, per una
banda, i forasters o estrangers, per una
altra. O sigui que hi ha una consciència
popular de l’afinitat entre els qui compartim la mateixa llengua. Les enquestes recents indiquen que la majoria de
la gent de les Balears se senten igualment illencs i espanyols, però cal fer-ne
un cas molt relatiu, sobretot ara que la
població ha canviat tant. Fa temps que

en Joan Francesc Mira va analitzar
amb encert aquestes qüestions: la identificació inicial de cada illenc és amb
la seva pròpia illa, igual que la gent de
Catalunya o del País Valencià s’identifiquen primer de tot amb el seu propi
territori. És a partir d’aquestes identificacions inicials que podem comprendre
que formem part d’un àmbit lingüístic
i cultural comú: el que Mira anomena
una nació cultural. Políticament, cada
territori té una dinàmica pròpia i caldria respectar-la. És legítim considerar
que els nostres territoris poden arribar
a articular-se políticament, i no podem
admetre democràticament la criminalització del concepte de Països Catalans, però pot ser contraproduent pretendre que el punt de partença d’un
projecte compartit sigui la plena identificació amb una mateixa nació política.
Referir-se com a «català» a la llengua
que es parla a les Illes, comporta reticències? Per què al País Valencià en
genera tantes?
Seria llarg d’explicar-ho amb detall.
Popularment, cada parlar insular rep el
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CAT, que coordina la recerca
sobre els coneixements, usos i
representacions
del català. Diria
que la dificultat
més important
que r e a l ment
hem d’afrontar
—no sols l’IEC
sinó tota la nost ra comun it at
lingüística—
és una ofensiva
Isidor Marí durant l’entrevista apareguda a Diario de Ibiza, d’aquest
any 2012
FOTO: Vicent Marí estatal per legitimar la desigualmateix nom que el gentilici corresponent tat lingüística i fer del català una llen—mallorquí, menorquí, eivissenc...—. gua secundària, fins i tot en el nostre
Però tothom sap que són una mateixa propi àmbit històric. Espero que sapillengua, i ara tan sols ho discuteixen guem contrarestar-ho.
uns pocs indocumentats i una sèrie de
manipuladors amb interessos polítics. Quines són les relacions actuals entre
El cas valencià no és ben bé igual. El la Secció Filològica i l’Acadèmia
català d’aquelles terres es va començar Valenciana de la Llengua? És inviaa anomenar valencià des de l’edat mit- ble la unió de les dues entitats? Què
jana. Tanmateix, la mateixa Acadèmia representa això per a la llengua, la
Valenciana de la Llengua va emetre un seva normalització i la seva previsió de
dictamen l’any 2005 afirmant que català futur? Com s’ha resolt aquest aspecte
i valencià són una mateixa llengua i que en relació amb els altres territoris que
cal superar la confusió que pot produir conformen el domini lingüístic? Quin
la duplicitat de noms. El problema de és el que aporta més problemes, tant
fons, tant en un cas com en l’altre, és que per la situació actual de la llengua com
puguin decidir sobre la identitat i el futur per la gestió de normalització o nord’una llengua les persones que no la uti- mativització de la llengua allí?
litzen pràcticament mai ni volen arribar Em veig incapaç de respondre breument
a fer-ne un ús social plenament normal. totes aquestes preguntes. Em limitaré a
exposar, tal com vaig fer el passat mes
Des de l’any 2010 sou el president de novembre a València mateix, les
de la Secció Filològica de l’Institut bases de la cooperació positiva que hi
d’Estudis Catalans; feu-nos cinc cèn- ha hagut amb altres institucions acadètims de quins són els seus objectius miques en qüestions d’orientació nori àmbits d’actuació i quins són els mativa (com la Universitat de les Illes
problemes més greus als quals heu Balears o l’Institut Interuniversitari
d’afrontar-vos i intentar de resoldre. de Filologia Valenciana), que són les
La Secció Filològica, que fa poc ha mateixes que podrien permetre que s’arcelebrat el seu centenari, té tres grans ribés a noves cooperacions futures:
línies d’actuació: l’orientació normativa, la recerca i el seguiment de la — Una voluntat compartida de contrisituació sociolingüística. Si hagués de
buir activament a la difusió i a la
posar exemples rellevants de cadasdignificació de la llengua.
cuna, esmentaria la nova gramàtica
— Un compromís explícit amb la uni—que aviat tindrem enllestida—; el
tat de la llengua i de la normativa,
Corpus Informatitzat del Català Conque implica la formació de contemporani, a partir del qual s’elabora el
sensos previs a la difusió de noves
Diccionari Descriptiu, sota la direcció
orientacions normatives.
de Joaquim Rafel, i la Xarxa CRUS40
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— El manteniment del model de
llengua supraregional consolidat,
de manera que les especificitats
regionals no vagin en detriment
de la confluència en un estàndard
global.
— Una independència clara respecte
als poders polítics.
M’agradaria creure que algun dia tots
els territoris podran cooperar sobre
aquestes bases. Mentrestant, no oblidem que l’IEC compta amb representants de tots els territoris i dóna orientacions normatives en funció del conjunt
de la llengua.
Com veieu la situació de la llengua en
aquests moments en l’àmbit educatiu al llarg dels Països Catalans? Per
què, justament ara, hem de patir tots
aquests atacs?
En primer lloc, hem de reconèixer que la
feina dels ensenyants en la transmissió
de la llengua als nous ciutadans —nascuts o arribats a les nostres terres— és
francament positiva i, encara que estigui mancada dels mitjans necessaris,
aconsegueix uns resultats bastant satisfactoris. És en aquests resultats que
tothom hauria de centrar l’atenció: el
compromís de convivència lingüística
de la transició democràtica es basa en
la consecució d’una doble competència suficient en català i en castellà al
final de l’ensenyament obligatori, perquè cadascú pugui usar sense dificultats d’intercomprensió una de les dues
llengües. Ara alguns pretenen posar
la llibertat d’elecció de llengua vehicular per damunt d’aquest compromís
de cohesió social, però l’ensenyament
públic ha d’assegurar els objectius d’interès general per damunt dels capritxos
d’algunes famílies. Encara que s’introdueixin altres llengües vehiculars, el
català no pot deixar de ser la llengua
vehicular central en els nostres sistemes
educatius —com passa amb qualsevol
llengua no subordinada en el seu propi
espai —. No hi ha cap sistema educatiu públic que pugui oferir una elecció
de llengües vehiculars «a la carta». I la
idea de tres percentatges simètrics (33%
en català, castellà i anglès) no deixa de
ser pedagògicament una bestiesa: l’es-
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cola ha de reequilibrar amb les seves
activitats les desproporcions sociolingüístiques de l’entorn. Probablement,
tots aquests intents d’introduir el conflicte en el món educatiu volen aprofitar irresponsablement que hi ha sectors
socials que preferirien viure d’esquena
al català. Acceptar-ho seria fragmentar la societat i trencar el compromís
democràtic de la transició.
Els Estats espanyol i francès respecten la Declaració Universal dels
Drets Humans? Què es pot fer per
a garantir-ne el compliment? Quina
és l’aposta de la Secció Filològica per
aconseguir normalitzar la situació
del català malgrat els continus atacs
que rebem per part d’aquests dos
Estats? ¿En l’àmbit europeu es poden
cercar aliances més enllà d’aquests
Estats que permetin de neutralitzar-ne la força i fer avançar la llengua, malgrat tot?
De nou, són moltes preguntes. El marc
jurídic internacional de protecció de les
minories lingüístiques, culturals o nacionals encara és molt insatisfactori. La
Declaració Universal de Drets Lingüístics que es va proclamar a Barcelona
l’any 1996 (i que va rebre el suport de la
Unesco i del mateix Congrés dels Diputats espanyol) volia promoure un tractat
internacional més eficaç, però solament
algunes declaracions o convencions de
la Unesco han fet progressos lleugers i
insuficients en aquell camí. Encara no
hi ha mecanismes internacionals eficaços de control de la manca de respecte
de les minories per part dels Estats.
Són prou eloqüents els incompliments
reiterats dels compromisos assumits
lliurement per l’Estat espanyol en el
marc de la Carta Europea de les Llengües Regio nals o Minoritàries. La
Unió Europea hauria pogut liderar un
procés mundial de compromís amb la
sostenibilitat lingüística, però ja veiem
que els ideals europeus no passen pel
seu millor moment. Des de la Secció
Filològica tan sols podem contribuir
a difondre una visió real i crítica del
que passa, i afavorir que s’estableixi
un sistema eficaç de protecció jurídica
dels drets lingüístics dels ciutadans,
encara que no ens correspon d’assumir
directament aquesta funció.

Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans, el president de la Generalitat i
Isidor Marí, en l’acte d’obertura del Centenari de la Secció Filològica, l’any 2011 FOTO: IEC

Quina valoració feu de l’ús actual del
català en els mitjans de comunicació?
Segueixo amb interès les dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura,
que mostren evolucions positives —com
és el cas de les audiències de ràdio, el
lideratge de TV3 a Catalunya, l’aparició
d’edicions en català dels diaris barcelonins o l’expansió del català en el ciberespai (com l’èxit del domini Punt Cat) —.
Al costat d’això, la fragmentació del nostre espai comunicatiu és preocupant —ja
hem vist com ha acabat la iniciativa legislativa popular sobre la televisió sense
fronteres—. Els condicionaments de la
política estatal de mitjans de comunicació són molt adversos. I, ara mateix, és
greu la incertesa que hi ha fins i tot sobre
el futur de la Televisió de Catalunya.
¿Creieu que la globalització, la interculturalitat i el multilingüisme són
elements que actuen en detriment de
la cultura i llengua catalanes? Des del
punt de vista sociolingüístic, se’n pot
fer una lectura positiva? La situació
seria diferent si fóssim independents?
Crec que la mundialització, la
interculturalitat i el multilingüisme (que
és gairebé el títol d’un llibre que vaig
publicar sobre aquests temes l’any 2006)
ja són realitats inevitables dins les quals
ens hem de moure, mirant que juguin a
favor nostre. Crec que podem construir
un projecte intercultural propi, atractiu
per a tota la societat —autòctons i nouvinguts— en què es corregeixin les desi-

gualtats i es respectin les diferències, i
en què el català sigui una llengua pública
compartida —no exclusiva, però sí inexcusable—. Hi ha un primer objectiu que
podríem compartir tots: la consecució de
competències i recursos financers suficients per a fer una política intercultural d’aquest tipus. Encara que no siguem
independents, podem reclamar un acord
semblant al que té establert el Quebec
amb el govern federal canadenc, que
permet un ampli marge en la gestió de
les polítiques d’immigració.
Per acabar, en la línia de la darrera
pregunta, ¿l’única via efectiva per
a aconseguir la normalització de la
llengua i una vida tranquil·la com
a ciutadans catalans i catalanoparlants (en què es respecti, per tant,
la nostra cultura, la nostra llengua
i qualsevol aspecte genuí propi) és la
independència?
La meva manera de plantejar això és la
següent: nosaltres no podem renunciar,
ni en termes lingüístics, ni culturals ni
polítics, a un estatus d’igualtat. Si no és
possible aconseguir un estatus igualitari
en el marc espanyol, o en el marc de
la Unió Europea, són els poders estatals i europeus els que ens indiquen que
l’única via que condueix a la igualtat és
la plena sobirania política. Si no ens ofereixen cap altra via, haurem de seguir
les seves indicacions, per molt complicat que resulti; de cap manera no podem
acceptar res per sota de la igualtat. ◆
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