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Alguns dels conceptes que esosare aqui ja foren emesos en igual lloc
d-u,.�

i en c Lr-cums tano i.e s similars, fa :-. anys: cuan es po sa en mar-sa la

primera raimada de mesures sobre la normalitzaci6.
IJ(__

Que ara s'hagi volgut insistir no es sin6 indicatiu que la normalit-

zaci6, -ho celebrf� lamente����nve u�a empenta, Ii conve

un recordatori: t4llt mes que el nostre "Parlament de Catalunya ja ha

aprovat la llei de normalitzaci6.

Ami, personalment, m'interessa l� tr�ducci6 que el concepte i la

dinamica de la normalitzaci6 poden tenir damunt la gent. La gent,go

es, 6Lciutada. del carrero No l'universitari,sin6 el treballador co

rrent: no l'acad�mic sin6 el capatag. No l'avi sin6 el pare, i encara

mes el fill i la filla. I de manera molt i molt particular els infant�

Tot aixQ va llig8t a un caire especial de la importa.ncia que per a

no eaL tres pot tenir La llengua : i es que entenc que normali�aci6

ha d' esser primordialment en{�s, pero que els usos moderns d'una llen-



g"'31a estan fntimament lligats al prestigi Que t i con-r/treixen els

propis usuaris. Si una cosa per a nosaltres no te prestigi,�
Ii sabrem reconeixer un valor� inicial. I actualment hi ha

muni6 de coses que perd�prestigi als ulls de molta gent.

Aixi, diria que el prestigi comenc a dins de casa , Si els pares
I

mslparlen d'algU, el consideren� derisoriament,els infant�
eM-

els fill� no tindran � res aquella persona. EguaLmen t pot passat

amb un fenomen qu?lsevol, amb una manifestaci6 social. Si la llen

gua no es enal tida, no es. avaluada i dignificada, els menuts no

lao consideraran important.

Si es tractava del fet que la lle..ngua es parlava pobrement, mala

ment i descurada a di�s de cEsa, la cosa seria greu,pero no suici

da. En tot cas entorpidora. Tra�ladem el fet a un marc mes ample:

una llengua que es parlada malament per propia deterioraci6 i des

curanQa en el si d'un Estat amb llengua propia, vull dir amb una

sola llengua, i oficial.\El fenomen nomes es donaria en re�i6
amb un estadi anterior, historic, que en diriem cl�ssic: la llen

gua ,simplemen�, hauria canviat, com canvia el frances d algunes



J

illes antillanes, com canvi� el llati vulgar per donar naixement

als idiomes rom�nics.Perb substancial�ent la llengua es la matei-

xa,i que es degradi poe 0 molt no significa pas una mort. Les llen-

�d&tfllt..d� �.., �t!::!�x
g"ues me s avtst moren per-que s6nJ substi tuides. Es a cflr(una----cresorien-
taci6�er la presencia d'una llengua en contacte, un adstrat

_4. t:y:J�
la qual est� codificada¥s"E"ablerta,i gaudeix d' uri. £(3 II' politic,.t.

Aixl, les llengUes mes amenagades son aquelles Que pertanyen ales

nacions sense estat. I nomes cal veure, en l'�rea del catala, com,

alli on es mante amb mes forca es als indrets on la pressi6 de la

llengua de contacte,ni que h�gi estat imposada a nivells
J,.c��

es contrarestadia per la vitalitat i el manteniment re;sistent de
,

la llengua prbpia: arribat�un determinat punt d'abandonament

i de sentiment d'inferioritat/la llenguOLdecaura socialment,i en la
I

consciBncia dels parlants esdevindra nomes apta '-i cada cop menys-

per al ccme rc oral restringit : pensem en el cas de�R'ossel16 0 en

el de l' Alguer, com a extrems d'aquesta perillosa corda prima.

La diglbssia,o situaci6 de �ues� llenglies,l'una amb pre�tigi



�nferit per una oficialitat imposada, l'altra en situaci6 domes

tica, es un dels perills que, per estrany que sembli, no tenim pas

esbandits del nostre,horitz6. I no l'hem d'admetre: la digl�ssia
es una de ies mes penoses i castradores situacions en que es pot
trobar una societat/lingliisticament parlant. Es veri tat que la cons

tituci6 i l'Estatut diuen i parlen dlun pIa d ligualtat. Perb el
,;

matis que a no sa Lt.r-e s ens interessa e's consigna�' Estatut: diu
� .

uNla llengua propia de Catalunya es el catala. 0 n'hi ha cap mes.Una

forta immigraci6 i una situaci6 oficialista que dura molts anys i

que encara es perpetua en massa aspectes, dugue al servilisme de

comer-o ling··uistic�. Ara be : el dia que tothom/natural del pais 0

plenament integrat, de mentalitat justa i noble, entengui que la

llengua natural i propia del pais es la catalana, comenqara,amb una

fermesa que pot te�otes les tintes de la mes elegant delicadesal
una ascensi6 decidida de la llengua propia,la qual ha d'esser majo
ritaria sense pal.liatius.



I permeteu-me qM3 ... 1 i.&a de suposar que heu ent s s que aquI faig
4V'W.t

referhncia al joe de 18 v�luntat de cadaseu. Subtilment, la igualtat

no funeiona. Cal spperar la pressi6 de la,llengua :rrBjoritaria de l'Es

tat. Aquesta pressi6 eneara es manifesta prineipalment en :

( organismes estatals 3 mitjans de eomunicaei6 i lleure

�. grans empreses (premsa,radio,televisi6,einema)

5

¥ dotaeions: premi Cervantes.
(Rucha de Oro�.

� ensenyaments sense eatala 0 amb catala restringit.

I es tal la situaeio, que avui eneara un monolingUe del castella

tr���:tges a Vatalunya que un monoling"ue ..ell. del ca+ala, La frase
"

de Candel ,eserita � �comenGaments dels anys seixanta: A Catalunya

per viure i tre:ballar-hi, no '('al sab er- el eatala,;' te encara bon tir-o s de

"'�cA-
Y�8]!8;: sortosRment n'ha perduda, pero l'ha perduda sobre el paper.

En realitat, no siguem derrotistes i eomprovem i consignem que de cada
f,':)ht; fLA<fA��

dia hi ha menys eonflietes sorollosos, per-o eonsigmem t.amb e , .....n q TNl,

que aquella voluntat de cadascu no es manifesta amb prou forga.

La situaci6 d'inferioritat del eatala eomenga de canv:ia:',ben eert.

Des de dalt, pero : ara eonve que eanvil, amb suavitat i fermesa ccm�



nades, des de baixo Perqu� les coses nomes canvien quan ho fan per

obra i no en teoria. No nomes entra el regne del Cel aquell Qui diu
, ,

Senyor, senyor, sin6 qut. posa en obra. els designis del Pare. Els desig-

nis, i les lleis, i els decrets ja els tenim: ara conve que la volun

tat de tots jugui, i jugl fort. En definitiva, amb ambi�itats iamb

mandra ens fern molt de mal.

No sera que en molts naturals de la terra la re:ff1.exi6 sobre la llen

gua com component de l&'societat no s'ha produit encara ?�o s'ha pro

dult mai ? Ens manca sentit globalitzador, a mes ames, i aixb empitjora

el panora�: parlo ara de les incorreccions, de l'antinor�ivisme, que

encara co����rnes incontrolades d'un foc de tant en tant abrivat.

La defensa indiscri�nada del localisme pot esser degradant. Hem d'accep
tar els localismes prou solids i que no traeixen en geni de la llengua;

i rebut jar els altres,fruit de l'impuls instintiu.

Quan-abans parlava de voluntat volia dir aixb, de retruc : que

impu� 1& may consell� quan es tracta de la sup e r-vdvenc i.a

(dfl,�) .

els

de la



llengua�. ���-,/
No en tenen la CUlp�rls-individus considerats un a un ,nt tan sols

col.lectivament: no ,en tenien, en tot cas, la culpa, en comenaa'r el re

dre9, ta�ts anys entornpit de la llengua, i la batalla per la seva super

viv&ccia. Avui ja no podem dir que els descurats, els vagarosos,rrandrosos

o inconscients no tenen culpa: avui ja hauriem d'haver fet, al marge de

decrets i lleis, molt mes cami en la normalitzacio, a traves de l'esfor9

individual: esmemtnt-nos, demanant informaci6 ••• i tenint mes fe.

Ja ens entenem, diuen els descurats. timmmmmmmmIDmmmm I alguns fins i tot

creuen de bona fe que amb la llengua mes � maj�t�ria de l'estatJtenen
una finestra oberta al mono Es unaBl.l�cia: qvui dia nomes hi ha una

llengua universal� aneu a qualsevol congres mundial i vegeu el paper que

hi fa la llengua avui majorit�ria a Espanya i propia dels mal comptats

tres-cents milions: ben po c paper. Que una L'l engua sigui molt pa rLada
.

en nombre de persones no vol dir que sigui universalment util: aixi les

11englies de l'India haurien de ser les mes importants al m6n, 0 'e1 xines
oficia1 •••



Fa me s de vint i_ set anys els exp()tts de La UNESCO d eI ei que lamb el temps_,!
al mon serien necessaries per a tothom tres llenglies: la propia i imme-

....

diata, una altra d'ambit mes ampli,potser estatal, i una tercera per a

les relacions ZiSurd interestatals. Si els habitants a qub volem apli

car aquest precepte indicatiu pertanyen al grup lingUistic d'un Estat

propi, nomes els en calen dues. Per tant, no as factibl e d ' assimilar

Esta�l a Universal:ni tan sols aixo.
�>�

Les llengUes son per. sumar, per donar la imatge7� de la real varie

tat de cultures del mon ; i cal respectar�les. Encara que aixo sigui

herbncia de La Torre de Babel. Hi ha quelcom molt inti m i senti t com el

glatir de la sang, en � corrent� de la llengua, dins if�de l'indi

vidu, en el si de la seva consciencia, en e1 magma del seu subeonscient

i en Itefu9i6 de pensaments i sentiments envers els altres.

Repeteixo : les llengUes son per a sumar, no per entorpir i restar.

I podem considerar-les dins un gran ambit) que conte tres sub-ambits:

a) l'estructura mateixa de la llengua,o sigui el camp on aquella es

objecte e. estudi, & codificaci6 gr-amat Lca.L i de' e ons Lgna cd o dels

fenomens aiaglossics i de les cristal'li tzacions sincroniques.
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b)

.:

la societat, que l'ha d'impuls?r al mateix temps que l/ha d'usar.
,.

Si una societat no d6na i�port�ncia a la llengua propia, la debi-

lita i la deixa inerme ales agressions.

c) la projecci6 arreu, la projecci6 al m6n;

lJireu : com pot projectar-se al m6n una llengua nu.no r-Lt.a.r i.a?

Concepte massa lleugerament empratft-;( ca t.aLa �s llengua minori taria

!DfDIl respec'te 4e,no pas en 'ella mateixa, mm pel nombre d' usuaris. El que

1 � k 1 b d' reals
t'b' 1 t· t

'

ca � augmenuar e nom re usuarlS, 1 con rl ulr a ma elx emps, no se

com ,a trencar les barreres que han imposat els conceptes barrejats de

naci6 i estat, de llengua i �stat.Es a dir, fer oue tothom la valori,

comengant pels propis parlants.

I, sobretot, i per�abar, conv� l'us.Augmentar -ne lIds. Public,

que l'atmosfera lingUistica, sigui al m�s catalana possible. Josep Maria
/

Llompart denunciava, no fa pas gaire,"el m�gran perill" ,que el cata'La

fos una llengua molt ben ensenyada, cone-guda de tothom,pero poc usada.

I posava l'exemple de l'6s augmentat del castella entre la gent jove.

Per aixo, per aquest perill, alguns socio-lingUist�s han apuntat que



tal vegada f6ra aesitjable que es parIes i s:'escrivis mes catal�/enca-
I

ra que fos un xic incorrectament.No hi estic d acord. Crec que tenim

prou reserves d�energia com a poble i institucions prou eficaces,i geni

popular prou viu per acons�guir d'estendre mes la llengua, en el seu

n.�/�us i en el seu us �txnJf.,\Iin�onseguir l'autentic
11 engua norrral, coz-r-ec-ba , expressiva, forta per la $eva pr'op ia i

salute I, sobretot, estimada sense discursos ni declamacions. Estimada

i honorada en el f!' 3 c:l del treball de cada . dia i en el I (de la

festa. tV\Wl�wi r+: �f)f� 1


