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Hi haalguns textos pmu influents-possiblement, haurlem de commresmsn- 
tant la Biblia- que representen d'una manera claríssima la pluralitat lingüística 
com un autbntic m i g .  El fet d'haver- hi moltes IIengGes entorpeix la comunica- 
ci6 entre les persones i fa que es requereixi una gran despesa de temps i e s f o ~  
en I'aprenentatge de Ilengües, la qual cosa no sempre s'adiu amb les inclina 
cions de les persones que, si us plau per forp, s'hi veuen obligades. 

La Biblia ens presenta el famds mite de la Torre de Babel. Els Bssen humans 
d e n  fer una torre enorme, tan alta que pugui arrlbar fins al Cel -estan, potSr, 
construint un mitja d'intercomunicacib que el6 permeti el contacte entre ta$ 
ells?-, una torre que els permetd wmpetlr arnb el mateix DBu -reflex Ideal¡- 
zat, potser, de les múltiples rnancances de comunicació humanes?-, i /que& 
en veure clarament el perill de perdre el seu Pcder sobre la condici6 humana 
-comunicacid és poder-faque esconíonguin les Ilengúeq i que cadascú parli 
d'una maneradiferent, deforma queno es poden entendre i latorre quedasense 
construir. 

El BB -tots s'entenien entre ells, perb eren massa arnbiclosoa- queda brutal- 
ment vencut pel Mal -la iniemmprensid acaba essent imposible. 

El discurs IingliMic de la Revolució francesa funciona en aquest mateix sentit. 
Cal cercar una llengua universal, que permeti la intercomprensió entre tots i la 
difusió de les llums i de les cibncies. La Ilengua apareix, doncs, clarament com 
un instrument de progrés, que, per tal de ser eficac, ha de tenir les caracterlsti- 
ques d'universalit -instrument en mans de tothom- 1 d'unicitat -nomBs hi 
pot haver una llengua d'intercomunic&6 general, perqub, si no, la funció matei- 
xa d'lntercomunicaci6 general acaba dmapamixgnt (com la famosa torre que 
hem esmentat mBs amunt). El 88 -amdat en aquest cas amb e( progrb, la 
Ilum, la cihcia, i tota la resta de bens progressistss que es wlguin esmentar- 
ve representat, un cap m6s,per unallengua. aquella que permet una intercomu- 



nicacid entre lodes les persones que estan construint IaTorre de Babel (la ciencia, 
la cultura, I'art, la Civilitraci d..) i el Mal s'associa amb la impossibilitat de 
construir la Tom de Babel (la ~ibilitracid), per mor de la pluralitat de llengües, 
que marquen distancies i barreres entre les persones i dificulten I'entesa entre 

El discurs sobre planificacid lingüística predominant encara avui a la nWra part 
del mdn 6s directament hereu d'aquest de la Revolucid francesa, d g r a t  que 
pugui existir de tant en tant el miratge que efectivament ests comencant a sofrir 
considerables esquerdes. Si hi aprofundim una mica, veurem que aquesta 
afirmacid no acaba &adaptar-se a la veritat. 

Segurameni, sl una llengua no 6s talment un mercat (com amb gran convenci- 
ment afirma Jesús Royo), si que s'adiu basicament arnb el funcionament del 
mercat. Els parhetres de la ciencia econbmica resulten, en molts aspectes, 
periectament aplicables a I'estudi de la llengua des d'una dimenslósociolbgica. 
La difusid de la llengua i la seua utilitat s'assembla bastant als mecanismes de 
circulacid de la moneda. 

Actualment, i a la nostra part del mdn, cada Wt-nació sorgit durant el Renaixe 
ment o durant el Segle de les Llums compta arnb una moneda prbpia, que és 
aquella que seweix per a comprar i vendre dins 1'8mbit de les prbpies fronteres. 
Aquesta moneda Bs plenament vigent com a element univenalment acceptat per 
a superar el mlnim intercanvi de produaes, propi encara de les economies 
primitives. Un minim de complexitat en les relacions econbmiques comportar& 
I'aparicid de monedes diverses, que, al seu torn, es corresponen a uns determi- 
nats Bmbits de vigbncia. A Espanya, per exemple, es paga arnb pessetes i es 
paria en espanyol. L'Bmbit de la pessetai 1'8mbitdeI'espanyol presenten, dones, 
un grau de correspondbncia que podem sospitar que és superior al que caldria 
esperar de la mera casualitat. En principi se suposa que t6 el mateix valor (i 
observi's que en parlam nivells diferenta, perb que feim refeencia a la mateixa 
cosa) la pesseta per pagar uns determinats productes com I'espanyol per dema- 
nar-los. Els ambits que no corresponen amb monedes d'ús corrent al mercat 
presenten llengües no normalitzades, és a dir, no corrents al mercat. 

Aquests fets, ells tdsols, ja ens haurien dedonar alguna pistasobre elselements 
necessaris Der a convertir una llenaua arraconada i sense normalitat social en 
una llengua normalitzada a tots el ambits. Si les IlengGes es corresponen amb 
les monedes, cal crear una moneda, un hmbit d'intercanvi monetari -econb- 
mi+ per tal de poder-hi construir una llengua nacional. Que la llengua es 
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<ÑrartniePx oon) une Tbrre. ba de quedar fóra de tot dubte vei 
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esatka pur W l e n  Sauvageot i titulada precisament L 
LANQEHONQRCHSEI I una moneda necesita un banc nacional qwl&' 
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Relació intima semblant a la que ea produeix, per empie, entre la pesse$i i el ' 

Banc d'Espanya. 

V i  aquest aspecte, haurem de tenir, tot segun, en compte un a b  facra; la 
convertibilitat de les monedes i les tnonedes que. en un moment det- 
poden sewr m a paüó o com a eina de canvi respecte de qualaevol cTcltil 
elements que entren en jac en el mercat intemacionai. Aixl, per exemple, 
banca canvien lires en pewetes, de la mateixa manera que els guies iurístics 
axdkiuen als italiacwi com Bs el racó d'Espanya Que visiten en Mih. Perb si es 
M¡ aCCBdir a un8 deteminats Bmbits caldk &&era un aitre tipus de moneda, 
i no a la mera convettibilitat: DM exemide, ak dblers, o, a un &re niveil. als ecus. 
El preu dei petrdi es me&wa, per.axemple, ffaoord arnb una detenninade 
quantitat de dblars per batril. Ni dirt'tamsmuriulmans ni pesos sud-americana no 
serveixen per a fimr a nivel1 internacional el preu del cm, de la mateixe manera 
que ni I'drab c l b l c  ni I'espanyol no constitueiren una moneda de m v i  Mida 
a les reunions dels representante dek, Wsm de I'OPEP, que f b n  el preu del 

Cadacosa al seu 110% i cadamonedadimel aeuBmbitcorresponent. Cal, perqud 
totes les operacions esmentades puguin funcionar, no pixar fora de test. 

A partir d'aquestes reRBXions podem esbosser algunes conclusions, amh 8ota la 
provlsionalitat que s'escaigui: 

1.- Mentre paguem en pess- veurem I'espanyol com a Ihgua general 
d'intercanvi a la Cataiunya incrustaáa dhis Espanya. Mentre al nord paguin en 
irancs, i'interuanvi funcionara en francb. 

2.- Calda dones, crear una moneda nwa per al nostre país, si volern assistir, 
en un futur, a un intercanvi genedituit en cata!&. Quina? La dar8 manca 
-encara- de resposta a aquesta pregunta ens deixa ben paib que no s'hi 
pensa @re. 



cap convertibilitai previa de la nostra futura moneda en pessetes. El Banc de 
Catalunya hau& de proveir la manera de poder convertir la moneda catalana 
directamarti en Mars quan aixb sigui necessari. 

4.- La no-existbncia del Banc de Catalunya ni de la moneda catalana no ve 
causada precisament per la pertinen~a del nostre pals, el qual Pere Quart 
anomenava *la sagrada &ea del dolar., sin6 per la incrustaci6 accidental amb 
la no tan sacra &a de la pesseta. 

Comes potveure, si transcendim mlnimament1'8mbit delsgramaticsi enssituam 
en el discurs que pot entendre tothom, el disseny de la futura política lingülstica 
que convd al nostre país ens apareix m& nítiiament dibuixat, sense preocupa- 
cions sup8rñues de I'estil de .si la pesseta ]a entrebanca I'existbncia d'una 
moneda catalana, imaginau com i'entrebancad la presencia al nnstre pals del 
dolarl*. sense utopies absolutameni inealitzables (i mi tani irresponsablement 
presentades com'a perfectament factibles) com a i  d~ran t  un temps, posem 
vit-i-cinc, o cinquanta anys, haurem de poder pagar wnt en pessetes wm en 
moneda catalana* i sense comprensions injustes de I'estil doncs que els immi- 
grats paguin amb pessetes i nosaltres pagarem amb la moneda de les dues que 
ens vengui b6*. 

En fi, procurem que, usant una expressió de Nadal Batie, els gitanos andalusos 
no ens continuni estafant en aquest mercat. 


