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Ja en temps de la resistkncia antifeixista es tenia clar que la defensa de La 
integritat geogihfica i lingüktica de les terres de parla ca taha ,  conegu- 
des adés amb el n m  de PaSsos W m s ,  adés amb el nom de Catalunya, 
era un eix fonumental per a la plena rec~peració nacional del nostre 
poble. Perb va venir el perfode de la tmsicib i. amb eII, arribaren les 
rebaixes. Des del camp de les form tfCmbtiques compromeses amb la 
reforma es va oblidar, 1 f u  oaiida, qm la nació catalana era m6s gran 
que les quatre províncies a d m h k i t d w  espanyoles. Es va cedir terreny, 
de m e r a  volunklria, i sease masa e s f o ~ s ,  davant aqueus qui brama- 
ven contra la unitat lingtiistica i nacioaal del m t r e  poble Semblava que 
el fet de defensar allb que era v$lM i iancgociable & anys setanta, era 
m obstacle per a la recuperació nacional i Engtiísáíca i, es va optar per 
la politia de transigir davant uns phtejaunents liquidadors i genocides 
de la nostra nació i de la nostra ilenm Les forces compromeses, vara 
deixar el País Valenciai. les IUes Balami la Franja de Ponent abandonats 
a la swa sort. El plantejament qm oswen akshores per a justificgl la 
seva inbibició era d de la prudbncia i el de La pIuralitat del fet nacional 
catalai. Aixb ba servit perqub, quinzc anys després, en el pafs de lYAUcia 
de les meraveiles, ningú no pugui a f í í  ni negar res, perquk tot sigui 
relatiu. El fmit d'aquesta capit&ció =@a 4s la situació que patim 
ara. Heus aci qus parlem una Uengua de Uengües i vivim en un país de 



pasos, que els catalanoparlants som una mena de poliglotes de fet, sense 
ni adonar-nos-en, ja que parlem una Uengua catalana, que també pot 
ésser valenciana, xampurrejat i, segons alguns, balear; que son catalans, 
aragonesos, valencians, balears i, tots alhora espanyols i/o francesos. 
L'esquizofrenia 6s servida. 

Aixb que succeeix ara, ironies a banda, 6s el resultat de molts anys 
d'inhibició de les forces majoritiries en el6 problemes nacionals i lingiiis- 
tics. Atks el buit de propostes catalanes per a les periferies del país i 
considerant com a centre de la nostra comunitat nacional i lingüística el 
Principat de Catalunya, qualsevol proposta era bona Així s'ha deixat via 
lliure a qualswol plantejament secessionista, tant en el camp liigüistic 
com en el nacional, per irracional o pseudo-racional que se'ns presenti. 
De resultes d'aixb, alguna zones com el País Valencia es veuen sotmeses 
a una presi6 ideolbgica i lingiifstica afavorides de la desintegraci6 i 
I'atomització nacionai, sense cap mena de suport a les actituds de ferme- 
sa i dignitat que s'han expressat al sud de La Sénia. Les respostes del 
Principat han estar puntuals, distants i tardanes. Sempre han anat a 
remolc de la poiitica dels fets consumats, mentre que I'espanyolisrne i el 
blaverisme han estat semprea I'ofensiva i amb el temps al seu favor. Hem 
deixat que tot el País ValenciB, La Catalunya Nord i la Franja de Ponent 
esdevinguessin terres de frontera nacional i lingüística. Per sort i, aixb si, 
sense massa optimisme, ni grhcies a I'ajuda del centre, les Illes Balears 
gaudeixen d'una politica lingüística diferent. Aiií no es criminaütza el 
mot catala per a la liengua, ni gaudeixen de gaire fortuna els planteja- 
ments de secessió lingiiística. Pei que fa a La consciencia nacional ja 6s 
tota una altra cosa, pero, si més no, la batalia lingüística, pel que fa al 
nom de la [lengua, s'ha guanyat. 

Si el prock de substitució lingüística triomfa al País Valenciit, a la 
Catalunya Nord i a la Franja de Ponent, no ser& només d c i e s  a la 
política de genocidi cultural i nacional portada a terme pels estats espan- 
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,Mi fmwb, si& quetaaibé M haiuancontribait Cuna 
fás ailomenades polltfques nacional$ i lingiiistlques que s'han 
Prúicipat. I. perdudes les perlfeneq ia calguda del centr+ ts cosa de diw 
La membria Mstbri ens ho confirma: dnprés diAimansa, nomÉs S& " 
anys desp* va caure Barcelona i, un any mks tard, Maiiorca. Pot SU& ' 

que, amb la pnidbia que emfasitzen les nostresautoritats i institucloq , 

la nostni llengua COA, m- cetlts anys dtsprés, la mateixa sort que leB " 
mares institucions autoetones. 1 tot a¡& griides a una pmdkcia m ' 

massa sovint, disfresm d'optimisme i cofoisme. 


