
 

En termes estrictament lingüístics, és a dir, pel 
que fa a la seua capacitat de comunicar idees, 
formular ordres i expressar desitjos i estats 
d'ànim, totes les llengües es troben en un pla 
d'igualtat. Aquesta és una qüestió prou evident en 
la qual no cal aprofundir i, de fet, no és això el 
que es vol dir quan se formula un enunciat com el 
de l’encapçalament.. 

El que es vol dir és que, el català, en la mesura 
que és una llengua parlada habitualment per un 
1% de la població europea i coneguda per gairebé 
un 2% d'aquesta mateixa població, en principi no 
sembla que permeti fer arribar les nostres idees, 
ordres, desitjos i emocions a tanta gent com 
podrien fer-ho llengües com l'alemany (parlat 
habitualment pel 18% de la població de la UE, i 
coneguda pel 32%), l'anglès (parlat habitualment 
pel 13% i conegut pel 51% de la població de la 
Unió), el francès (conegut i parlat pel 14% i el 
24%, respectivament, dels europeus), l'italià 
(12% i 16%, respectivament) o el castellà (amb 
uns percentatges del 8% i del 15%, respectiva- 

 
 
ment).1 I, d’entrada, pot semblar que tinguin raó, 
perquè, certament, el català (amb percentatges de 
parlants habituals i de persones que el saben 
parlar semblants al búlgar, a l'eslovac, al danès, al 
finlandès, al lituà o a l'eslovè) pot arribar, amb 
plena eficàcia comunicativa, a un audiència 
simultània o acumulada potencialment menor que 
les llengües citades més amunt i algunes altres 
(però, atenció, igual o superior a la de la majoria 
de les llengües del món, perquè el català es 
trobaria entre les 100 llengües més conegudes i 
parlades del planeta). Tanmateix, notem que 
estem parlant d’audiències potencials. Una altra 
cosa, però, serien les audiències mitjanes 
efectives i reals, perquè el cert és que, en la 
realitat, hi ha ben poquíssimes persones amb 
capacitat de tenir una audiència simultània, o 
acumulada, posem-hi, d'un 0'01% de la població 
mundial. Per tant, no sembla que tenir audiències 
potencials molt elevades sigui una necessitat 
habitual entre els humans, i molt menys encara 
que no disposar-ne suposi un problema real, atès 
que sempre existeix la possibilitat de la traducció,  

 
 
 
que segur que no ens faltaria de tenir un missatge 
que, efectivament, volgués escoltar, posa-hi, el 
20%, o el 50%, o el 75% o el 93% de la 
humanitat (un percentatge, aquest darrer, que, de 
fet, correspon als qui no parlen ni entenen el 
castellà). 
Amb això no volem dir que no puguin donar-se 
situacions comunicatives concretes i definides, 
entre catalanoparlants i no catalanoparlants, per a 
les quals el català no es presenti com l'eina 
comunicativa més pràctica d'entre les disponibles, 
però és que això mateix li passa a qualsevol altra 
llengua, i per això se n'aprenen (unes, o unes 
altres, en funció de la freqüència real d'aquestes 
situacions i la importància que cada u els atorgui, 
dues coses, aquestes, que, cal dir-ho, no sempre 
valorem encertadament). 

Ara bé, si tenim en compte que, en realitat, 
passem la major part de les nostres vides en un 
radi de pocs quilòmetres al voltant de casa nostra, 
i a més, no perdem de vista que les llengües no 
sols serveixen per comunicar, ordenar, expressar-

EL CATALÀ NO ÉS UNA LLENGUA GAIRE ÚTIL.  
EL CASTELLÀ ÉS MÉS IMPORTANT QUE EL CATALÀ. 



se o persuadir, sinó que també constitueixen el 
principal instrument d'identificació i cohesió 
col•lectives, de manera que resulten del tot 
fonamentals per convertir en una veritable 
comunitat el nostre entorn social (i recordem que 
la pertinença a una comunitat és condició 
necessària per a l'existència de valors, per-què, al 
cap i a la fi, tot valor fa referència a una actitud 
digna de ser mantinguda o desenvolupada pel fet 
de resultar beneficiosa, alhora per a un mateix i 
per als altres i, per tant, per a la comunitat), si 
tenim en compte tot això, diem, llavors el català 
és una llengua utilíssima. Tan útil com qualsevol 
altra (ni més ni menys que qualsevol altra) i, de 
fet, l'única que serveix per desenvolupar, alhora i 
amb efectivitat, aquesta doble funció —ser un 
vehicle de comunicació de proximitat i amb 
capacitat cohesionadora—  a Catalunya (i no 
perquè sigui inimaginable una Catalunya on la 
llengua de cohesió fos una altra, sinó pel fet que, 
perquè tal cosa passés, caldria, prèviament i com 
a condició necessària, negar el dret dels 
catalanoparlants a viure plenament i normalment 
en català a Catalunya, i poques coses se'ns poden 
acudir de menys adequades per bastir una 
comunitat cohesionada, justa i dotada de valors 
cívics i morals, que edificar-la sobre la negació 
d'un dret fonamental). 

Això dit fins ara respon tant la primera part com 
la segona de l’enunciat del principi, que és el que 
ara ens ocupa. Ara bé, pel que fa concretament a 
la segona part d'aquella afirmació convé que 
afegim encara una darrera consideració. 
 
Quan es fan rànquings entre llengües, de manera 
que passem a considerar-se’n unes de més 
importants que unes altres, acaba passant el 
mateix que succeeix amb les classificacions 
esportives: el campionat, al final, només té un 
guanyador. I així, anàlogament, quan establim 
una jerarquia entre llengües (seguint el criteri que 
sigui, sovint de caràcter estrictament 
economicista i en base a les exigències d'un 
economia competitiva i creadora de desigualtats, 
també lingüístiques), de guanyadora només en 
pot quedar una. Al principi potser hi haurà més 
classificats que passin a una segona fase, però al 
final de la competició, només en restarà una, de 
vencedora. Ja n'és tothom conscient, de què 
significa això? 
 
Com s'explica que hi hagi qui es preocupi per la 
conservació del patrimoni cultural del passat i 
que s'esgarrifi davant la manca de consideració 
que alguns manifesten cap a restes 
arqueològiques o les obres fruit de la creativitat 

artística humana, però que, alhora, sovint, aquests 
mateixos que mostren aquesta preocupació, 
menyspreïn un altre patrimoni, aquest ben present 
i no de menys transcendència, com són les 
llengües humanes vives, i el menyspreïn fins a 
propiciar-ne la desaparició? Perquè la 
jerarquització lingüística porta justament a això: a 
l'extinció. 

En termes de patrimoni cultural de la humanitat i 
d'importància per al manteniment de la diversitat 
humana, totes les llengües tenen, exactament, la 
mateixa importància. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SEMBLA QUE TENIR AUDIÈNCIES 

POTENCIALS MOLT ELEVADES SIGUI UNA 

NECESSITAT HABITUAL ENTRE ELS HUMANS, 

I MOLT MENYS ENCARA QUE NO DISPOSAR-

NE SUPOSI UN PROBLEMA REAL, ATÈS QUE 

SEMPRE EXISTEIX LA POSSIBILITAT DE LA 

TRADUCCIÓ, QUE SEGUR QUE NO ENS 

FALTARIA DE TENIR UN MISSATGE QUE, 

EFECTIVAMENT, VOLGUÉS ESCOLTAR, POSA-

HI, EL 20%, O EL 50%, O EL 75% O EL 93% 

DE LA HUMANITAT (UN PERCENTATGE, 

AQUEST DARRER, QUE, DE FET, CORRESPON 

ALS QUI NO PARLEN NI ENTENEN EL 

CASTELLÀ). 

 



SI TENIM EN COMPTE QUE, EN REALITAT, PASSEM LA MAJOR PART DE LES NOSTRES VIDES EN UN RADI DE POCS QUILÒMETRES AL VOLTANT DE CASA 

NOSTRA, I A MÉS, NO PERDEM DE VISTA QUE LES LLENGÜES NO SOLS SERVEIXEN PER COMUNICAR, ORDENAR, EXPRESSAR-SE O PERSUADIR, SINÓ QUE 

TAMBÉ CONSTITUEIXEN EL PRINCIPAL INSTRUMENT D'IDENTIFICACIÓ I COHESIÓ COL•LECTIVES, DE MANERA QUE RESULTEN DEL TOT FONAMENTALS 

PER CONVERTIR EN UNA VERITABLE COMUNITAT EL NOSTRE ENTORN SOCIAL (I RECORDEM QUE LA PERTINENÇA A UNA COMUNITAT ÉS CONDICIÓ 

NECESSÀRIA PER A L'EXISTÈNCIA DE VALORS, PER-QUÈ, AL CAP I A LA FI, TOT VALOR FA REFERÈNCIA A UNA ACTITUD DIGNA DE SER MANTINGUDA O 

DESENVOLUPADA PEL FET DE RESULTAR BENEFICIOSA, ALHORA PER A UN MATEIX I PER ALS ALTRES I, PER TANT, PER A LA COMUNITAT), SI TENIM EN 

COMPTE TOT AIXÒ, DIEM, LLAVORS EL CATALÀ ÉS UNA LLENGUA UTILÍSSIMA. TAN ÚTIL COM QUALSEVOL ALTRA (NI MÉS NI MENYS QUE QUALSEVOL 

ALTRA) I, DE FET, L'ÚNICA QUE SERVEIX PER DESENVOLUPAR, ALHORA I AMB EFECTIVITAT, AQUESTA DOBLE FUNCIÓ —SER UN VEHICLE DE 

COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT I AMB CAPACITAT COHESIONADORA—  A CATALUNYA (I NO PERQUÈ SIGUI INIMAGINABLE UNA CATALUNYA ON LA 

LLENGUA DE COHESIÓ FOS UNA ALTRA, SINÓ PEL FET QUE, PERQUÈ TAL COSA PASSÉS, CALDRIA, PRÈVIAMENT I COM A CONDICIÓ NECESSÀRIA, NEGAR 

EL DRET DELS CATALANOPARLANTS A VIURE PLENAMENT I NORMALMENT EN CATALÀ A CATALUNYA, I POQUES COSES SE'NS PODEN ACUDIR DE MENYS 

ADEQUADES PER BASTIR UNA COMUNITAT COHESIONADA, JUSTA I DOTADA DE VALORS CÍVICS I MORALS, QUE EDIFICAR-LA SOBRE LA NEGACIÓ D'UN 

DRET FONAMENTAL). 

 

Us recomanem que, abans de llegir aquesta resposta, llegiu la 16. 


