
Encara que es en l'actualitat que slengega la Campanya de Normalitza

ci6 LingUistica promoguda per la Generalitat,ja fa temps que se'n par

la,i no so lament per part de persones sensibilitzades en aquest camp,

�i per part €leIs periodistes 0 ensenyants : adhuc des de l'Administra

ci6 catalana el Departament de Cultura hi ve insistint ara i ades ,en

parlaments i confer�ncies dels seus caps responsables.
I
,

I molta, moltissima gent �s conscient que cal normalit7ar 1 us de la

llengua.lnsistirem tant com convingui en aquest matiJ de I I us de la
_oW'

llengua,amb la qual cosa distingirem entre normativitizaci6 -ja duma

a terme pels nostres lexicografs,filolegs i gramatics - i normalit?,a
ci6. Mentre el primer concepte correspon a la ci�ncia del llenguatge,
. �.w.��-.. p.� >- •

d' t· d d
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f' d� _ WILLIRlWWlIUJJ.W.lWlIl I .,. una car-r-ega a.n aca ava , epura ora l a.xa 0 ra,

ei concepte de normalitzacio es un concepte altament politic, te una

�-1il'\''M@.�ocial,una incidencia de campanya corrt i.nuada i ,tant com es
.,,;.

pugui, �� de � �.��

Deia que molta gent es conscient que cal normalitzar litis de la llen

gua. Ara, la campanya de normalitzaci6 ha de contribuir a mobilitzar



tots aquests ciutaaans i qui no n'estan del tot con-

Quan parlem d'una situaci6 normal l'oposem,ni que no sigui explicitament

a una situaci6 a-normal. Trobem normal que hi hagi respecte per les

persones,i a-nonnal que el pacific ciutad� sigui molestat 0 atacat.Es

un exemple ben clar. Naturalment que de vegades, allb que sembla nor

mal a un �ndividu semblar� a-normal a un altre. Per a un peix abisal,

que viu a profunditats enormes/la temperatura normal de l'aigua ambient

sera de 3 0 de 2 graus: per a un peix de superficie,en paisos calids,

Sler� de 16 graus. El metge ens dir� que,en un post-operatori,�s nor-

mal de tenir unes d�cimes de febre. Ja veie nt dones � que hi ha�ormali
t�ts perennes, consubstancials, �o�litats temporals� una mena d'a-

normalitat normal.

En els individus les situacions de normalitat/anormalitat poden va

riar: en la col.lectivitat, allb que �s normal ho es perque hi ha un

c.onsens,una eonaod.enc i.a col.lectiva dtacceptaci6 d'una Situaci6.Sf La

situaci6 s ., canvia,aleshores cal tambe que l'adheei6, el consens,

�arii, si hi ha acord que aixl sigui.



Ltw�iea arma de qu� disposen les administraeions, del color que si-

En el cas de la llengua catalana, la normalitzaci6 ser� aquella situa

ci6 en qu� ,dins el terri tori" propi de la llengua -i ara no parlo de

cap mena de frontera administrativa -dins el territori propi de la llen

gua, on aquesta te implantaci6 historica i on la nomenclatura,la topo

nimia,la relaci6 social te a veure consubstancialment amb la llengua,

aquesta tingui una expansi6 diaria il.limitada,en totes les esferes

i en totes les situacions.

Tot aixQ darrer no s'ha produ1t en els darrers dos-cents cinquanta

anys. I en fa cent que ens trobem, d'una 0 altra manera, en lluita per

la normalit'?aci6,� ��� tift-. �".n.l-l..A� ..

Quan diem que la victoria i consegUent politica dels Borbons, a par

tir de l7l4"prohibi la llengua catalana diem una impreeici6 : el que

comeng� amb els Borbons fou una politica de debilitaci6 de la llengua
CO??1.��

des d e dalt : quan una llengua es I 1 tra debilitar des de l' Adminis-

...

traci6,aviat comen9,ara a debilitar-se tamb� des de baix.
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., j�ilii�mti�n triada per
guin, per afeblir les llengues altres que la que

oficial, es implantar ,subtilment, una situaci6 diglbssica. Repetida-
".h.c-

ment ... tractat de 18. diglbssia,en els seus quatre apartats, que ara

no cal detallar: sigui com sigui, es produeix diglossia,quan els qui

parlen una llengua l'usen nomes en determinats ambits, generalment els

familiars ; i���ral•• Tota situaci6 que es consideri elevada, impor-
-i --v..�) tambe

t�nt, oficia1, es servida en 1a llengua of�cial. I la determinaci6 de

llengua oficial ve dictaminada des de les esferes del poder, del go-

vern,i, per tant, de l'Estat. �
L1avors, el context dig10ssic te un's fabulosos If? J 'per solidi-

ficar-se: l'esco1aritzaci6, l'Administraci6 llunyana ( els centres ul

tims de poder) l'Administraci6 proxima ( e1s funcionaris desplac;ats

al �rritori)i, paulatinament,1'acceptaci6 de1s nivells mes olig�rquics
,

de la propia societat damunt la qual s experimenta la diglossia.

En pobles prim�tius,sense alfabetitzaci6,la diglossia no se sent

com una calami tat do1orosa : l'administraci6 colonial corresponl a una

esfera quasi mftica,i, en tot eas,plenament separada ael cos social,



Tots hem llegit els autors de la Renaixenga -nom simptom�tic-. Tots

hem llegit, sobretot, poesies de la Renaixenga. Pensem que els moviments

de redreg literari comencen per la poesia. Els nostres homes de la

primera Renaixenga, la de tirat mes rom�ntic,escrivien poesia en cata

la i prosa en castell�.L'escola catalana havia desaparegut oficialment

a final� del segle XVIII despres de Carles III,no abans: ara be, quina

finalitat podia una escola catalana -en catal� -si els homes i

��rr

de les tribus del terri tori. Com que no hi ha escola, 0 ben poca,

i com que el poble nomes parla la llengua propia, es perpetua una si

tuaci6 colonial d'abast material prou coneguda.���.
En pobles cultes, amb una tradici6 �dhuc escrita de la llengua, amb

un passat estatal,la diglossia es iWffiediatmment sentida com un mal

virulent, com una incomoda obligaci6 de viure morint. No hi.. ha mai

una acceptaci6 total de la situaci6 diglossica: imnediatament es pto

dueix una resistencia cultural. Nosaltres hem viscut en aquesta resis

tencia cultural des de fa un grapat d'anys, no pas quaranta,com immedia

tament podem pensar:cent -cinquanta 0 mes.



,

les dones que ]a mm�mm l'haurien seguida no haurien pogut llegir-ho

tot -prosa tambe - en la seva llengua ? I si, a mes ames, haurien tro

bat el cami a l'Administraci6 barrat ?
"

QUEm La Renaixenga hague consolidat els Jocs Florals,' hague vist el

co r-r-errt me s populista desenrotllar-se�.:tf, quan ja es ve i.a que

la societat dels Paisos Catalass s'estratificaya en burgesia, classe

mitjana i proletari�t,quan es produt�c�e�dament la conversi6 d'una

economia de base agraria ... en una economia industrial,quan les mura

lalIes de les ciut�ts queien, la Renaixenga ,ja dins el periode de

,
Restauraci6 borbonica, pre�ue uns perfils

Valenti Almirall, amb e1 seu �i Catal�,

polititzats. E1s noms de

" II

e1 �emorial de Greuges, la
-

Gran Assemb1ea de Manresa amb les Bases d'una futura autonomia,la crea-

ci6 de "La Jove Catalunya" el 'Centre Escolar Catalanistaio el discds

prsidencial d'Angel Guimera a l'Ateneu Barcelones, diuen be prou com

e1 catalanisme obria l'arc de la seva ofens iva en un sentit mes dramati

cament combatiu. Ja en la davallada dels darrera snys del segle,Pompeu

Fabra inicia seriosament els seus tfeballs de normativitzaci6, encara



Naturalment, una Administraci6 centralista disposava al segle XIX

i fins a l'Estatut d'Autonomia de 1932,de la premsa, en aclaparadora

majoria,dels altres mitjans de comunicaci6 majorit�riament,i, sobretot,

de l'escola i de 1a projecci6 internacional de la llengua oficial, que

Ii prestava l'aureola d 'Unica important. Durant el primer terg del
r:

segle XX,certament, a traves de la Mancomunitat, es feu molta tasca

mancats de suport institucional. El segle XX,nomes comen�� ja veu la

Lletra de Convit de mossen Alcover i el Primer Congres Internacional

de la Llengua Catalana. Som ales portes de l'Institut d'Estudis Catalans

i,be que parcialment,a'una orientaci6 en cerca de normalit�t : recordem,

pero, que la diglossia persistia, perque el poble slhi acostuma: i

perque des fer un embolic lingUistic, -de conflicte lingUistic -es fran

cament dificil si no es disposen de palanques de poder.

.,
en aquelles escoles municipals i altres elements d ensenyament paral.lels.

Pero l'esoola popular, la dels barris i dels pobles,la de tothom, no

:�ic rbmmriJE tenia encara el pes normal. :;4 Ha.w.� ��
.. dle-,�/'..I-;� ��. .

L'experiencia de 1a Generalitat del 32 fou curta,i encara sotr�ueJa-
da pels fets del 1934 i les seqUeles,que duraren fins al febrer de 1936.



Ara be, quan el primer soldat de les tropes franquistes posa el peu

en territori provincial catala, de Burgos estant es redacta i signa el

decret de supressi6 de la Generalitat i de qualsevol manifestaci6 publi

ca de la llengua catalana, • En aquell moment mateix podiem donar per

comenca da La resist?mcia cultural. I no ho sabiem, p er-o La nostra sort

estava jugada. Aquella era la primera mesura del genocidi cultural,de

� �e-u.�� ,,�:MClAA.�d- l,'�.
�

Teni em , .. �; E 1 t
I
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�ponent social del earrer era encara majnritariament a_'extracci6

local,perque la gran immigraci6 d'entorn de la Exposici6 Intern3:cional

de 1929 no havia estat una immigraci6 massiva, ni de molt. En definitiva,

.. fins a 1939 no hi hague un intent de pressi6 violenta per al genocidi,

sin6 el manteniment d'una situaci6 anormal �4�mb llenergia que
-

en diriem de conser�aci6,tant per part dels catalano-parlants,que havien

aconseguit esgarrapar alguns avantatges -no pocs , en alguns aspectes

leom de l'Administraci6 central, fiada. en l's;tatlls quo del parlamenta

risme i en els frens que la situaei6 mes 0 menys estabilitzada permetia
I

<aI' accionar •
...



lista, a produir un esmorteiment:a .....£.1 estimular el folklore aigualit,

la repressi6 no pas menada per antipaties 0 designis correctius, sin6

per l'odi, purament i simple.

El genocidi cultural ,sobretot despres d'una victoria armada,opera

des de dos camps cronologicament successius: de primer hi ha la repre

ssi6,que cerca, en darrer term@, la separaci6 de generacions,produir un

s�c, entre els qui havien viscut la situaci6 anterior i els nou-nats a

., L�fo/�U'� �
l'actual: aixi s'implQ�ta l'escola en llengua ofici�l� i es dis- �

torsiona i falseja la historia: els fets reals se substitueixen en e1�
manuals per retorica i consignes. Hom procura que el poble visqui dins

un sentiment de culpabilitat i es barreja l'ensorrada po1itica amb e1

fet de la llengua. La segona etapa cons�steix a adoptar un to paterna-

i a rellegar la llengua als usos dom�stics,a la cuina, el menjador i

l'alcova. Es continua mantenint la domin�ncia absoluta de la llengua

oficial a l'ejcola ,a l'edici6 i a l'Esglesia. I es produra assimilar

al maxim persones adictes, per raons generalment materials. La supervi

vencia obliga a molts a la prostituci6.



�
Per e !e'G, que sembli, La situaci6 de diglossia si pers:L�eix, des-

educa de maner4l,...perillosa : hom s'acostuma a mantenir la propia llen

gua en un nivell domestic, hom fa cangons, acudits, i seln serveix

per tenir una il.lusi6 que a l'hora del divertiment es licit d'accep-

tar el ghetto i la marginaci6 . ens fem un m6n per a nosaltres, molt
•

redu1t, encara que el territori sigui ampli: alIi vivim, en el red�s

del nostre caliu,i els nostres poetes i escriptors alimenten un deter-

minat nombre de lectors, els qui per les raons que siguin, han vengut

la peresa de llegir en una llengua que no els ha estat ensenyada:aquest

monstru6s absurd pot arribar a trobar justificacions fins i tot en per

sones de sentiments prou nets i fidels,o be perdre virulencia en la

cOBsciencia dels -sempre abundosos - que confien que el �utur adobar�

les coses de manera natural. Quan aixo ocorre,i la lluita pels drets

de la llengua no es menada d'una manera global i col.lectiva,arriba

un moment que hom es troba com a la Franja de Ponent, a� Rossel16 0

generacional i una deserci6 de t�!�-
�/���
� .t��d/��w'

-
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Deliberadament no entr� en aneCdotes, que s6n a cabassos: dessota de

cada anecdota, perc,jeu ,arrupida i engreixant-se,una categoria tra

gica.

Les cf.r-cums tanea es pOl!tiflles generals a Espanya, en variar ara

fa� anys, determinaren la creaci6 dels Estatuts,i amb ells, el

reconeixement de les IlengUes altres que l'oficial general de l'Estat

i llur enaltiment ,si s'esqueia ,a llengUes oficials dins el territori

corresponent. La importancia d'aquest fet,en el seu marc legal, �s

molt gran,i em temo que molta gent no se n'ha adonat prou be.

Com ens deia en una serie d'articles la Directora General de Poli

tiea LingUistica de la Generalitat, cal tenir ben present que una llei

�i)ca
.

atorga uns drets ,perc ta uns deures. Que tot el que s;esta fent
r

en materia de politica lingiiistica obeeix a necessitats objectives

i tambe a reordenacions psicologiques, a educar la gent en l'autentic

sentit i ab4,.st cie les disposieions a que dona origen l'esperit i la

lletra de l'Estatut. Hi ha persones que no col.�boren gens en la

campanya iniciada,i moltes d'altres que no saben ni que existeix.Per



....

aixo 1a Campanya surt al carrer, deixa els fullets i els fascicles

i les circulars interiors de Departament,adhuc deixa els articles

esc1usius a 1a premsa i les entrevistes a 1a televisi6 per presen-

tar-se en actes pub1ics,i projectar-se despres en muni6 de p1uges

diverses damunt e1 pais i 1a seva gent. �
Una normali tzaci6 1ingUistica, per 'j';1ft�e a semb1ar,

�

no es a1tre que fer a1lo que cal fer, que restituir. una situaci6

desequilibrada l'equilibri perdut,�igilar constantment la pressi6

sangdinia i la temperatura de 1a llengua en el seu us social.La situa

ci6 del pais, amb una macrociutat i ie fet una conurbaci6 despropor-

���.)eionaaa,on(eI per�tge de persones a qui cal aprendre una llengua

que no es la seva de naixenga,no ens ha de fer perdre de vista la se

gona cota de la normalitzaci6 : que a les zones d'aciaparadora majo

ria de pobIaci6 catalano-parlant -el camp, 1es petites ciutats de ser

veis- cal tambe que 1a normalitzaci6 adopti 1a forma d'enriquiment,

estandar�i tzaci,6 i ,incidencia en. tots e l.s ambits de 1a vida ciutdana •



I 1a tercera cota : 1a re1aci6 mostrativa, 1a publici tat, e1 missatge,

e1s cartells, 1a comunicaci6 te1efcnica,i epistolar. Totohom ha de

contribuir a espo1sar-se 1a mandra.

Ni cal que esmentem ara la importancia que 1:educaci6 -l'ensenya_
,..

ment- tindra en aquest gran mecanisme de restituci6 de la llengua a

lesJeves funcions. Com a enseny�t em cal dregar una fita desitjable

i futura en el punt i moment que la llengua deixara d'esser per a tants

ensenyants una assignatura,i es transformara en vehicle de vida esco

lar. No oblidem que, de retruc, els mInD beneficiaris ultims de la

revoluci6 pacifica escolar que la majoritzaci6 lingUistica representa-
I

ra s6n les families,i no solament e1s infants: no es debades ,ue s ha

di t que I' escola serveix tant per als infants com per als pares.

Perc es la consciencia de normalitzaci6 lingUistica 1a que cal

incu1car a tothom : la que, necessariament es prioritaria en e1s plan

tejaments de l'accio; i com que tots aquests importants moviments

en que s'hi involucra una societat en pes es duen a terme de mica en

mica, a pessics s i.gnf.f'Lca td.ue en lInr insignific8.ncia, pe,r un .._I!IE�1l;.
"""�



d'edudaci6 i correcci6 mutua,d'individu a individu,per aixb in�essa
granment que cadascu estigui conscienciat de la necessitat de donar

a cada llengua el 110c que Ld. cor-responj Lj sobr-e tot , a la catalana,de

manera natural, aquell 110c que ja t� per la historia,la inserci6

tradicional i l'adequaci6 a1 geni dels habitants.
\

Si em tocava de demanar pub1icament , a_ tot el poble, que s ad.he-

ris a la campanya,jo demanaria als milions d'interessats una sola cosa:

que ,en consciencia,es demanessin cada dia quin petit 0 quins petits

gests han fet per contribuir a aquesta norma1itzsci6 • Nomes amb l'''�

exemple es fan adeptes: amb obres, amb gestos, amb una ten�, modesta

i ef'ec-t i.va presencia. Tendim a esperar que tot sigui fet insti tucion

nalment, tendim a fer barrila amb dades molt serioses, i, per covardia,

tendim a treure importancia a coses que ,si�� donavem,ens compro

metrien a actuar. Per comengar, doncs, netegem-nos e1 magi de respec-
-,

tes hwnans quant a la correcci6, de dubtes i temors Quant a la legali-

tat de la nostra acci6,i dlegoisme� quant a 1a co1.1aboraci6 amb tot

.hom,irrespectivament de quina sigui 1a seva procedencia. Si generosa

�s la Campanya en el seu origen,el primer que dernana �s generositat.
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I�
I si de generositats parlem, deixeu que em refereixi breument al lloc on

ens nrobem, a la ciutat on t� lloc aquest acte. Demanem a tots els llei

datans, a tots els habitants del Ponent, que posin la maxima atenci6 i

aquella generositat esmentada al s:ervei del seu millorament lingUistic.No

es hora ja de donar a la llengua el tracte que generalment es possible de

comprovar que se Ii dona entre nosaltres : hem sentit a la radio mots com

"campesins",i hem vist retols ,comercials, molts recents, plagats de fal

tes a'ortografia. I existeixen correctors, -no a la premsa,malauradamant

perc la gent no acut a eseoltar -ne el veredicte. Hi ha una descuranga

que �s fruit d'u.na ignorancia del valor de la llengua ben emprada, correc

tament usada; i, m�s greu, una ignorancia de la transcendencia que enM

aquests moments te que tothom faci pinya per endegar amb fruits i resul-

(AJ 1 ••

tats, la campanya./Encara entre nosa1tres sentim que se ns consulta ques-

tions de grafia amb una entonaci6 distant i un xic irritada, amb presses,

com si 1a correcci6 que selns demana fos que1com que feia nosa, 0 b� es

tract�s d'una llengua llunyana, i molesta.

No exagero,i s6c conscient del millorament ambiental que la llengua ha

experimentat: hem guanyat una mica, perc em temo que, si no es produeix



No podem deixar de fer esment del gran paper que la premsa ha de jugar

en aquesta campanya. Cal,pero, dir-ho tot: avui ,el diari de mes

circulaci6 de Lleida,donava la noticia d'aquest acte a la p�gina vuit,

en un requadre al peu, �e� esment a la primera p�gina • Es una

badada,i calia dir-ho.



-:

un miracle, aquestes terres continuaran essent poc sensibles a la llengua

en tots els seus camps ••• encara que biolbgicament siguin terres· que donen>
tipus magnificament catalans de taranna. Ara no es tracta del taranna,

ni «'un sacrifici econbmic: ara es tracta �e quelcom que es vida 0 mort,
I

es tracta d�,afirmar col.lectivament que La llengua La volem al lloc me s
,.

�lt, amb una naturalitat que sigui La garantia de La seva exce.Ls Lenc i.a

i de la seva adequaci6 al poble.
� rt.:-.

�

Ja ho que la campanya j' iPr mes resultats positius que no nega-

tius: no caldria sin6 ; tambe es cert que aquests resultats positius

h .;J t dud 1 tIt
mes

d '6
'

an ue ra u�r-se no so amen en a gunes mos res e correcc� � en una

amplificaci6 dels eeos de la llengua al carrer (objectius tanmateix vol

guts i logics); han de traduir-se en una mes fonda consciencia en el marc

individual de cadascu que la llengua es quelcom a retiuperar en netedat

i vigoria, en eficiencia i voluntat de testimoni.

Jiml �ez ��;�. ;7 � ��. ���<'t ��,.


