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El designi fonamental de tot catala que estima la liengua i en coneix la 
situació actual, ha d'bsser, per damunt de tot, la lluita per salvar-la dels 
perills de degxadació greu i, no cal dir-ho, d'extinció a qualsevol termini. 
De la necessitat d'aquest designi no n'és conscient una part, no sé si 
majoritana, deis cattilsuis-eatalanistes. Convé, doncs, subratllar-la, acu- 
dint a l'obsewació de la realitat social del catala, i no vacil.lar a dir el 
que és lamentablement patent i que un fals optimisme s'esforca a dissi- 
mular. L'asserció és vhiida, sobretot,per a la ciutat de Barcelona, perb la 
pressió rotunda del castellh ja comenqa tambt a fer mal a totes les altres 
ciutats. viles i pobles de Catalunya. Diguem-ho clar: la liengua catalana 
és en crisi i deriva cada cop mts clarament cap a una patuesització, potser 
liunyana, pero tendencialrnent certa. Aquest diagnbstic i pronostic con- 
dueixen els catalans-catalanistes a una conclnsió ineludible: la liuita per 
la salvació de la liengua és urgent i, doncs, pdvia a tota altra intenció. 

Si traslladem aquesta urgencia a la feina que fa i es proposa de continuar 
fent 1WAssoció Llengua Nacional, apareix de seguida un problema 
seriós: jcom s'ha d'articular la defensa de la puresa i la genuinitat del 
catala contra l'empobriment i la deturpacib actuals i contra els «light» 
que I'accepten, la secunden i la fomenten en graus diversos, arnb la 
qüestió p M a  i urgent de la salvació del catala com a realitat viva? En 
altres termes: ¿ha de passar davant de tot I'estratbgia per a la salvació, 
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competents, deixant de banda una minoria responsable del m6n univer- 
sitari actualment operant, existeixen nomks potencialment entre nosal- 
tres en nombre suficient. (1 encara cal subratllar la paradoxa que una pan 
important dels üngüistes universitaris abans al.ludits no exerceix les 
funcions directives que els corresponen.) Allo que podria actualitzar-ne 
una acció pública, alhora de salvació i puresa, o si voleu, de genúinitat 
en la salvacid seria la possessió d'un esprit de militincia, el qual, si 
existís com Catalunya reclama, ja hauria fet que tots els guies i assessors 
actualment deficitaris, s'haguessin espaviiat a proveir-se de la prepamció 
iingüfstica indispensable 

Deixeu-me dir, en aquest punt, que entre els grups actius dotats d'aquest 
esperit de milithcia, necessari com mai en el nostre moment, I'Associa- 
cid LLENGUA NACIONAL t6 una presencia real que aspira a ser 
efectiva. Aixo 6s el que l'autoritza a dir la seva en la qüestió de la puresa 
en la salvació de la ilengua, compatible amb la Uuita pera l'extensió del 
seu 6s. alhora conscient del diagnbstic abans dit i liuitadora per a la 
positivització del pronbstic. Catalunya se n'ha vistes de totes, i de totes 
se n'ha sortit, gr%cies a les seves minories, ben despenes. Si, 6s I'esperit 
de militancia el que haurii de girar la inclinad6 de molts catalans a 
servir-se habitualment del castellii, i en lamesura del que 6s raonablement 
possible, trobaitl els estfmuls eficaces per al guany iingüfstic dels caste- 
iianoparlants, naturalment aferrats a iiur Uengua (encara que aquí eas 
cal una co1.laboració menys precaucionista del poder catala). 1 6s clar 
que haud de fer tot aixb sense concessions a la turpitud ni als «light». 
Tanmateix en aquest punt es dregi un nou, ingent problema: jcom tirar 
endavant aquesta feina, davant la inercia indiferentista actual? ¿Quin 
n'ha de ser el «modus operandi))? La qüestib és complexa i no hi valen 
improvisacions ni tampoc n'hi ha prou amb una bona voluntat. Hi 
intervenen factors decisius extralingüfstics, sociolbgics i psicolbgics, ens 
cal, com he dit, ia sintonització amb una acció de goveni no acomplexa- 
da. Perb un pia ha d'existir, i l'Associaci6 LLENGUA NACIONAL 
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