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De(flDa1mau i Argernir (Llipi) 

Circumstbcies de ia vida feren que anés a parar en una escola vallesana 
cap a I'any 60. AUa vaig donar-hi classes de batxillerat. el d'aquell temps, 
que comencava cap als onze anys. Doncs bé, malgrat que els iiibres de 
text eren tots en castellh, que calia passar els edmens als instituts de 
Bardona en castellh, sempre vaig parlar amb els alumnes, smpre, en 
cataih, i lcsclasses, Umt  de segons quin tipus de materia, totes en caralh. 

Els primers dies aiib va xocar. Dir «menys» per «menos» o «trencat» en 
lloc de «quebrado», o «vaixell» i no «barco», etc feu el seu impacte 
Entre e19 alumnes, n'hi havia de clarament de parla castellana, f í í  de 
guhdies civils i d'altres autoritats. Mai, mai, cap pare o mare, no se'n va 
quekm o sorprendre. Eren d'altres temps, direu. 1 tant, que eren d'altres 
temps. Recordo que algunes vegades es van organitzar, a tot I'estat, unes 
eleccions absolutament irrellevants i antidemocrhtiaues. Finureu-vos si - - 
eren d'altres temps que tots, fins els més furibunds antifranquistes de la 
poblacib, anaren dbcilmenr a votar, temerosos d'aqueiis durissims temps, 
tot i sabent que el Rhgim usaria els vots coma argument de legirimitat. 

A mi. us ho ben asseguro, mai ningú no se'm va queixar. Fins i tot vaig 
prendre el costum d'advertir, quan els pares demanaven per inscriure el 
WI o la f d a  a l'cscola, que La llengua natural de conversa i Bdhuc de 
moltes classes seria el cat&. Tots els pares, també els d'origen foraster, 
van acoeptar-ho de bona gana. Volien que els fills fossin ciutadans de 
casa nostra i per aiua trobaven millor que el catalh fos pera ells la Ilengua 
de d tu ra .  

Avui les coses han canviat. Els catalan. rnateixos, no cal dir els altres, 
fem certes vores al catalh: elparlem poc, .tmb inal accent, ens embarquem 
amb el eastella a la més minima i fem us  de castellanismes, sense cap 
vergonya. Els estudiants s'bi apliquen com una assignatura mes, sense 
convicció, i 6s la seva llengua! Ai si ressuscités Pompeu Fabra! 



Som en uns altres te- Que hapasat? El Uop sSba vestit d'ovalbt? 
que sembla que ja no som pemguíts, no bi ha reacció a favor. P d  &A . 
enanica de sempre hi 5611, casteilanistes, lerrouxistes, i treballen contra. 
Cal denunciar-los, cal descobrir-los, cal que siguem conscients que enca- 
ra som perseguits i que ms hi va la nostra existkncia. LLENOUA NA- 
CIONAL, per aixb, ens 6s necessb-ia. 

Perb el8 nostres probfemes no ens han de crear alarmisme o ptssimisme, 
jaque ens abocaria a la renlncia, a l'abandonisme de la nostra autOntica 
idmtitat. 

Tenim el camiple d'obstaclcs, perh I'actual liibertat es pot aprofitar, les 
instituúons politiques hi poden fer molt, perb sempre sed  fonmental 
la convicci6 amb que eis catalans ens pasem a defensar la nostra llengua, 
el seu hs comtant, amb la mhima cormci6, sense ciaudicacions, per 
petites que siguin. Estic tan cowcqat qnc a la Ilarga, no massa 1- 1 
en sortircm triomfants, que em doi en l'hnha aqueli tarannk de vmquts 
que se sent sovint en boca de @nt de&uda i claydiet .  Un país que te 
institucions civiis tan fiirtes i sblidbscom, poso wuipllesc~eguas 
per tots, l'Orfe6 Cata&, el Centre Bxtztwsionieta de Cataluhp, el Mones- 
tir de Montsermt, M Fundacid Berna Mctgc, e1 Futbol Club B d o n a ,  
IYAteneu Baroelonk, el Patronat d'Estadis Ausonmcs, etc. no podril ser 
mai aixafat. Un pais amb S&, amb vitalht constantment demostiada 
trobarh noves forces per a &tar amb mpenta la seva vida i la seva 
l l e n m  

Fora pors, fora fantasmes! 


