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La primera part d’aquest article (AVUI,24-
10) començava dient que la diversitat
forma part del nostre entorn, tant la di-
versitat biològica, que és conseqüència de

la diversitat genètica, com la diversitat cultural.
Argumentava que la diversitat genètica dels éssers
vius, que és el que garanteix la seva supervivència
en permetre que s’adaptin a noves situacions am-
bientals, està greument amenaçada per l’activitat
humana. Estem provocant, potser sense saber-ho
i sense copsar-ne les greus implicacions, una de les
més grans extincions massives d’éssers vius.

PERÒ EN AQUEST ARTICLE NO VULL PARLAR DE PÈRDUA de
diversitat genètica ni d’extinció d’espècies. Els hu-
mans, a més de la nostra pròpia diversitat genèti-
ca, gaudim d’un ampli patrimoni cultural, que im-
plica totes les cultures i civilitzacions de la histò-
ria. Aquest ric patrimoni cultural es transmet de
pares a fills de manera semblant a com ho fan els
gens, però amb un avantatge (que és també la seva
perdició, com discutiré més endavant): el patri-
moni cultural també es transmet horitzontal-
ment, per influència entre cultures. La gran capa-
citat d’adaptació dels humans a tots els ambients
de la Terra no és deguda a l’adaptació purament fi-
siològica que ens ofereixen els nostres gens, sinó
a la gran capacitat d’adaptació i d’innovació cultu-
ral que tenim, la qual és també conseqüència dels
nostres gens, que ens han modelat un cervell prou
gros i amb prou connexions neurals com per per-
metre’ns generar aquesta extraordinària varietat
de cultures, adaptades al lloc on han sorgit però de
validesa universal.

EL PROCÉS DE GLOBALITZACIÓ EN EL QUAL ESTEM immer-
sos (i que ben portat crec que serà clarament be-
neficiós per a la humanitat), junt amb la perma-
nència de determinades pràctiques colonialistes,
estan afectant greument la diversitat cultural, que
és patrimoni de tota la humanitat. Segons un in-
forme recent patrocinat per la UNESCO (Informe
sobre les llengües del món), les llengües són el pa-
trimoni cultural més valuós de la humanitat, atès
que són el reflex de qüestions relacionades amb la
identitat individual i col·lectiva, són fonamentals
en la generació i transmissió de valors i ens ajuden
a entendre la complexitat del món. També segons
aquest informe, el manteniment de la diversitat
lingüística és una garantia de llibertat i democrà-
cia. Per tant, em centraré en la diversitat lingüís-
tica, amb el benentès que tot el que digui és extra-
polable a qualsevol manifestació cultural.

CERTAMENT, EL PATRIMONI LINGÜÍSTIC DE la humanitat
està greument amenaçat. Segons els especialistes
més optimistes, de les prop de 6.000 llengües que
es parlen arreu del món, la meitat desapareixeran
(s’extingiran) abans del 2100. Segons altres, en
desapareixeran el 90%. Terrible, es miri com es
miri. Segons un article publicat el 2003 per un re-
conegut lingüista, J. C. Moreno Cabrera, “la situa-
ció actual de forta regressió lingüística i cultural és
el resultat de les pràctiques imperialistes contra
moltes comunitats petites del nostre planeta i la
imposició per la força de certes llengües i cultures
per part de les societats occidentals hegemòni-
ques, les accions de les quals no es basen en el prin-
cipi de respecte pels drets lingüístics i culturals de
les comunitats petites”. Aquest fet va en la matei-
xa línia que l’oposició visceral de determinats sec-
tors, amb visions properes a l’imperialisme es-
mentat per Moreno, de l’obvietat històrica, cultu-
ral i social de la condició de nació de Catalunya, tan
polèmica actualment, o a la completa equiparació
del català al castellà, o a la limitació dels drets dels
catalanoparlants a la Unió Europea, o a la consi-
deració que durant molts anys ha tingut l’aranès
entre els mateixos catalans.

I ÉS QUE TOTES LES LLENGÜES (I CULTURES) són iguals en
dignitat i en capacitat per expressar el pensament,
i fer-ne una jerarquia basada en la creença que hi
llengües superiors i inferiors, amb el benentès que
les primeres són més apropiades per a la ciència o
el pensament abstracte, només reflecteix prejudi-
cisculturals i imperialistes,comreconeix laUNES-
CO.Unparelld’exemplesqueconecpersonalment:
a Colòmbia hi ha 68 llengües precolombines reco-
negudes per aquest organisme internacional, i a
Austràlia hi ha més de 200 llengües aborígens,
però l’educació que reben els estudiants d’aquests
països els fa creure que hi ha una sola llengua, el
castellà (o espanyol, com ells l’anomenen) i l’an-
glès, respectivament, i un grup de “dialectes”.

COM ARGUMENTAVA A LA PRIMERA PART d’aquest arti-
cle, en biologia diversitat genètica és sinònim de
supervivència, i uniformitat ho és d’extinció. Si se-
gons la UNESCO diversitat cultural i lingüística és
sinònim de llibertat i democràcia, ¿què represen-
tarà la pèrdua brutal d’aquesta diversitat? Si fem
una regla de tres, ¿la uniformització cultural re-
presentarà una extinció de la llibertat i la demo-
cràcia? Ja podem estar ben preocupats per aques-
tes extincions. És feina de tots els humans vetllar
pel manteniment de totes aquestes diversitats.
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Cap pau
al sostre
del món

J.J. Navarro
Arisa

Els conflictes del món rara-
ment s’expliquen mitjançant
les casualitats. Les casuali-
tats sempre són sospito-
ses, o productes d’una ob-
servació deficient. No va
ser gens casual, per exem-
ple, que Nova Delhi, la capi-
tal índia, es veiés sacsejada
per una sèrie d’atemptats
terroristes (que van provo-
car més de 50 morts) gai-
rebé just al mateix temps
que els governs indi i pakis-
tanès prenguessin mesu-
res sense precedents per
reduir la tensió a la zona
de Caixmir, que ambdós
Estats es disputen des de
fa més de mig segle –de ve-
gades amb la guerra i dar-
rerament amb una cursa
armamentista que inclou
armes nuclears– i que, a
hores d’ara, està dividida i
conté territoris disputats,
amb una fràgil presència
de forces de l’ONU.

Els recents terratrèmols
que van sacsejar el sostre
del món, amb un balanç de
50.000 morts, van tenir un
efecte polític que pocs
s’haurien atrevit a preveu-
re: la distensió de les relaci-
ons entre Islamabad i Nova
Delhi. Abans-d’ahir amb-
dós Estats van signar un
acord que delimita provisi-
onalment les zones de con-
trol respectives i van obrir
cinc rutes per on serà pos-
sible el trànsit de persones
entre l’Índia i el Pakistan.

Els atemptats de Nova
Delhi són un efecte pervers
de la distensió i una prova
fefaent que al Caixmir hi ha
grups i faccions (tant islà-
mics com hindús) que no
volen la pau a cap preu. A
una banda i altra de la fron-
tera hi ha gent que no re-
nuncia a la victòria ni tan
sols amb la recompensa de
la pau. No és gens probable
que sigui un estat d’opinió
majoritari, però sí que els
beneficiaris de la tensió són
poderosos i actius. De mo-
ment, l’Índia i el Pakistan
saben que, si operen amb
prudència, poden estar
entre les grans potències
asiàtiques del futur i que un
altre enfrontament podria
destruir-les. Els extremistes
ho tenen complicat, però la
treva només és provisional.

DiàlegambRaimonGalí
La mort recent de Raimon
Galí m’ha induït a buscar,
entre els seus llibres, arti-
cles i la correspondència que
bescanviàrem fa uns anys, la
vigència d’un diàleg amb el
qual aprenguérem a respec-
tar-nos en la discrepància
tot descobrint-nos algunes
afinitats. En carta escrita
de pròpia mà el 22-1-83 des
d’Igualada, “on passo més

rebutjar, amb valentia, els
seus defectes”.

Des de la pàgina de Dià-
leg de l’AVUI havíem pole-
mitzat a propòsit d’un arti-
cle sobre la caiguda de Bar-
celona en el qual Galí
afirmava que “el govern Ne-
grín i els comunistes esta-
ven d’acord perquè Barcelo-
na fos lliurada a Franco”,
versió falsejada d’uns fets

viscuts personalment que
jo vaig rebutjar en l’article
del 22-2-99 i que Raimon
Galí comentà en un article
que començava així: “He
comès una falta greu en el
meu article Caiguda de Ca-
talunya que Teresa Pàmies
em fa notar en article del 22
de febrer” i dóna la pròpia
versió de l’episodi amb una
reflexió autocrítica i hones-

ta, ampliada en un article
titulat Diàleg i ètica fent re-
ferències a la nostra polè-
mica i afegint: “Coincidi-
rem més en una actitud
ètica, la de no donar la
culpa als altres dels nostres
fracassos. La de rebutjar les
actituds ambigües en rela-
ció amb els propis princi-
pis”. Clarivident però “polí-
ticament incorrecte”.

CORRESPONDÈNCIA AMIGA Teresa Pàmies Escriptora

temps que a Barcelona”, es
preguntava “per què no em
costa gens confiar-me a vós
i en canvi no rebo més que
un silenci glaçat per part de
gent que –ideològicament,
diguem-ne– són més a la
vora?” i es considerava
company en “aquesta tos-
suda ambició d’assolir un
diàleg capaç de retornar a
Catalunya les seves virtuts i
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