


contra la publicitat en casteli8. Eis GDL, arnb I'escissib del MCT, arnb el qual 
esiawn estretarnent vinculats, van desaparbixer de la circulacid. 

Al PalsValenciB, forad'Acci6Cultural, arnb unaactivitat rn6s intensai -moderna* 
que drnnium Cultural. encara que en bona pan movent-se a rauxes i impulsa i 
no duent a terme una planificacid i un treball Densat en tots els camps. ha 
aconseguit Bxits com la creacid i el mantenimeni de la xarxa de repetidors deW3 
1 &S al darrere d'una tevista tan sblida com 61 Ternpsi. a través del seu f a W m  
Eliseu Climent. Aixd ja 6s molt. 

A les llles Balears, I'estructura m& militant,que era la CENC i els mernbres dels 
serveis de cata18 deis municipis, va rebre un cop de mort arnb el retorn d'Aina 
Moll a Mallorca. Lacampanya institucional biiingüistava aigualir tota la feina feta 
i les possibilitats d'anar endavant. Amb I'excu6 d'un full& que havia publicat 
IaCENC, considerat massa +extremista, i arnb un dibuix -violent. jnspiratsense 
dubte en un poema de Joan Bmssa- on sortien paraules d'uns revblwrs, es va 
convertir tot plegat en un dbcil orfeó 1 qui no ho va acceptar va quedar a 
I'ostracisme. 

Parlarem rnolt per sobre de Catalunya Nord, on la milihcia lingüistica gravita 
quasi Únicament en les escoles La Bressda i An&, aquesta ÚItirna amb la seva 
Únicaemi9soraencatal8alazona. AI'Alguer, arnb molt menys pes, giraa I'entorn 
de les classes d'alguerh pera petits i grans. 

Una assoclacid com la nostra, LLengua Nacional, hauria de plantejar-se si vol 
cobriraquesta necessitat i enquinsfronts: caner, empreses, ensenyarnent, Bmbit 
públlc.. No vuil dir que hagi de fer-ha ja que tamb6 es pot cenyir a una accid m& de pensament i de gui&e i debat átra& de la revl& com k que encetem 
avui. col.lopuis, manifestos i accions institucionals. ~ e r b  si aue hauria de plante 
lar-s'ho i crkr  consci8ncia, si m& no, del buit qué tenim Bn aquests mornents 
en materia de militencia lingüistica. 


