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Enfront del complex de problemes amb quk topa l'us normal i correcte 
de la llengua catalana, probablement una analisi, baldament succinta, 
dels factors conflictius que s'hi imbriquen, pot ajudar tot projecte desti- 
nat a resoldre'l o a dissoldre'l. 

Aquests factors poden ésser esguardats observant si s6n extems a l'us 
natural de la llengua o si procedeixen del seu h b i t  mateix. En el primer 
aspecte, no cal haver rumiat gaire: I'acci6 desnaturalitzadora bhsica és la 
pressid espanyolitzant que plana sobre el catala. El pes massiu espanyo- 
litzador prové: 

a) De I'aclaparador domini estatal que deixa el de la Oeneralitat en la 
pura marginació. 

b) Dels mitjans de comunicacib majoritAriament en espanyol, 

Naturalment, aquest darrer factor interfereix amb un d'intern que co- 
mentaré després: molts catalans accepten sense reserves aquest estat de 
coses. En especial la premsa diiiria 6s llegida per un nombre ridiculament 
reduit de catalanoparlants. 

c) Aixi mateix I'oferta escrita de serveis públics i comercials o industrials 
-r&tols, missatges, etc,- apareix majorithriament en espanyol, aixi 
com, en general, el funcionament de tota la maquina publicithia, excep- 
cions de banda. 



d) %mpac Irt kiteratura judicial en totes les seves variants no srut CM 
circuit secular que usdefruita l'espanyol. 

e) L'asflxia de I'ensenyament acolar a infanta i adolescmts. i en part. 
iambt de I'univasitAri. (Entrar en especificacions ocuparia en 
punt molt d'ospa4). 

L'asfixia esdevt pomci6 perseeutbria en aiguns ataou, per exemple en les 
reaccions contra la normativa del Depmtament d'lensmyamont, denun- 
ciada en el darrer manifest de LLENGUA NACIONAL. 

Pcl que fa als fsctors intems en I 'hb i t  de I'ús natural de la Ilengua, cal 
assenyaiar: 

a') Que els poden púbtics c a i a l m  fmiats pel temor a una deaestabilit- 
zacid del mis, actuen amb una mdkreia m~uxssiva fim a la tolenincia 
amb les k~rcies  espanyo&, f h  i tot amb mbels grups i els fisutc 
tiradon «light» i no «tigbt>p coritrafib a la normalitzaci6 del catalil. N'& 
un exemptc doqüent el süenci hostil ainb qub 6s acollida l'aparició de la 
nosta assodaci6 i de la nostra r a ,  8ilenci que no saban si per art de 
mAgia contagia tarnbé tots el$ mftjiuisde comunicacib. 

b') La massa freqiient ckscurarq IlsigiWca de textos sorgits de la 
Gmeraütat, sia a la via p~íblica, sia so la circulacid privada. 

c") Lm tortures infligida a la fonWca i. a la genuinitat morfosintktica i 
Kxica de la llengua per part d'unsectm masa nombrós deis locuton de 
radio i de televisid. 

d') AnBloga critica, si deixem la f e n h  de banda, pel que fa a premsa 
en iiengua catalana (a estones i geeooe m). 

e') La lamentable exhibici6 d'a&onb orto&piquc& &da. mantin- 
guda i no corregida en les declaradona i &cursos de molts homes púbtics 
catalans. 
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f) Is d-B. I'abaudanisnir, la Wehcia, la c b i ~ ~ i 6  de moiis 
atdanoparlants en 1% aral i &t de la Ucnpa. en I'accqtaci6 de la 
premsa ea llengua espanyola i del predomini audiwisual de la informa& 
en espanyd Arrelat en el cwtum fruit de la situacid postguerra civil, 
aquast éa ei factor mh g m  a combata 

Quina ~rimtad6 a fwor del reb%mmt de la Itengmi cal que sorgeixi 
davont aquest esta de coses? Situats en fa nostra limitada capitat 
d'acu4 ercicm qw: 

a") En primer Uac, cal no perdm Iasspera~a. Al cofltat del8 factors 
negaüm, n'esisteixen i actuen lambk dc positius. assoffats a no a una 
pctitud de ~AonaUsme pelíti~. Sobretat el sector de jwes que ara o b m  
.ek uiis 81 que ocare ais Paüsos Wtics, Cro$cía, EWnia ,  ete en 
I'aspecte poUtic i ea el W h t i c .  

b") Sense re~iincia a cap «innirMó>t cultural mwindicatim pOssible foro 
de l'grnbit privoit, la continiutat de LLENefUA NACIONAL, &re d ' d  
tres grupactius, constitueix un estlmul positiu que cal incmaentar emb 
consredonai s l'abast. Assenyalm les que considerem b8sigues: 

Compm-w tots & associat.9 i s b p a t ~ 1 . s  de LLENGUA NA- 
CIONAL a: 

1) No eedir mui en t'iis oral i ewi t  del c a W  
U) aF& cura a evitar les c a n d o n s  i aberracibn6 digbtm a I b m  dt 
parlar 1 d'e&um 
IID No Wcr -des ni dispiidneies a l'hori de fer prodtisnae 
Sobratot no oblidcm mai la feina de conscienciar els joves d m 0 n ~ t a t s  
oil&eisOs. 
1%') Si som plaas de famfi'ia, matriculem ds fiUs a scok on no sohmmt 
s'enscnyi el catslP, sin6 en -tal4 tom les assignatures @S c k ~ ,  en la 
mesurp qno la mtra süuaci6 eeonhiliica ho pena&). 
V) No eramudir mal per wnipoLs de política o suposades obiigacionrs 
& partit, quan d g u i  denunciar lea commsioes de tota grandbia i 
qualirat que minen la Uengua. 



VI) Que els intel.l&als nacionalistes procurin aumentar i afiaar Ilat 
preparació idbnia per a combatre la renúncia filosofant dels cspanybk- 
teso espanyoützants, i ara darrerament d'aquest tipus desconcntat qut 
ja no sap com piular, aquest ex-jove frustrat ideolbgicament davant 
l'enfonsament de 1'U.R.S.S. i el descredit del marxisme, suara masa veU 
per a restar en el somni 1968. 

D'aixb se'n diu -repetim I'admonici6 del nostre article anterior- 
exercici de militanda. Contra els «light», sl, perb també wntra els 
desmemoriats, els transigents, els oblidadissos, els caragirats, 1 si algun 
dels mofaires de l'espanyolisme mal disfressat ens acusa d'anar contra 
comnt, sapiguem &-los que el wrrent el dirigim i el mantenim els qui 
Uuitem per a la supervivhcia i la dignitat de la Ilengua. 


