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,,El parlar apres primerarncnt. arnb I'adquisició de  I'cxprcssió vcrhal 
-i simultiniamcnt del pensamcnt conceptual-. és  per a cada individu 
una dada de hasc constitutiva de la personalitat. Aquest parlar xrnatcr- 
naln. 6s a d i r  transrncs per la  marc i la cc'l.lula larniliar, ocupa una plaqa 
única. cabdal pcr a cada un, com fio rcvclen tant els psicblcys corn cls 
lingüisics. l?s la primera marca del grup. del medi, sobre I'esperit. Amb 
I'adquisició succcssiva dcl sistcma lonologic. del signe-frase, del sistcma 
grarnaiical i del Iexic. cs fa l'adopció dcls modcs no  solarnent d c  cornu- 
iiicació sin6 iambé d'aprchcnsió dc la realiiat propis a la col.lcctivitat, 
diirant la fase Sormativa dcl pcnsamcrit individual.. (Roland BRETON. 
Céogruphie des lurigues. París. P.U.F.. 1976; phg. 3 1) 

La 11~1ig11a 6s u11 dcls senyds d'idcntitat m f s  c l a n  d'una persona i. 
pcr cxtcnsi6, d'uii pohlc. Tota pcrsona aprfn  la rcalitat que  l'envolta pcr 
niitji d'iin;~ Ilcngua. qiic conlorma cl scu prcseiit. 1. en cls casos més 
normals, la Ilcngiia de la persona és la llcngua del poble en que  viu. Pcr- 
qui. la Ilcngua no és un fct individual. sin6 un lct social; Cs un codi d e  
comunicacii> cnii-c rnolts d'individus que el possecixcn cornunarncnt. La 
Ilcngiia. bagatgc cultural de toia una cornunitai, Cs cl senyal cxtern mCs 
ciar d'unn ciititat nacional. 

Aqucst valor de  Is Ilcngua com a distintiu nacional ha cstat ripida- 
rncni coiliprks pcr tots aquclls podci-s colonials quc han volgut doniinar 
nacions dircrcnis d'aquclla de la qual crcn sorgits. Aqucsta rapida com- 
pirnsió de 13 dilcriincia lingüística com a dircrencia nacional ha duit tals 
poden  a I'inicnt immcdiat d'anihilació dc toics les Ilcngücs que no  fossin 
la scva caigiidcs So13 CI seti dornini. com a únic miijh elcctiu d'climinar la 
consciCncia nacional dcls pobles conquistats. Excmplcs d'aqucixa actitud 
<le1 poder cn1.cr-s les Ilcngiics dcls paisos aliens dominats n'hi ha a balquc- 
na, pcrb scnsc aliar mes lluny cn trobcm a casa nostra. 

c i i v a ~ ~ c i i t ,  Espanya (= Castclla) va c o m c n g r  ja el seglc XV, ainb 
cls "Kcis Caiblics,,, a loingitar cl gallcc de Ics institucions oficials. no  va 
acccpiai- I'cxist~ncia (cooricial) del hasc lins al scglc X X  (1930), va pro- 
hibir I'iis del caiala :i pan i r  del scglc XVlIl  i ha ignorat scmprc la pani -  
cularitat lingiiistica astiii.iaiia o aragonesa. L'oh,jectiu d'aqucsta conduc- 
ia dcls govcrn;irits cspanyols, aiitics i modcrns, Cs i ha cstat scmprc un: 
aconscgiiir una naci0 cspanyola. iiació que clls vcicn que no  cxistia i quc 
nomCs podicri assolir csbon.aiii cls scnyals d'idcntitat dcls poblcs divcr- 
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sos que havicn sotmes, i corncncant. naturalment. per Ics Ilengües de ca- 
da un. Amb aixo no feien, tot s'ha de dir, rnts que copiar el modcl de 
Franqa, capdavaiitcra a Europa dc la persecució lingüística i pionera cn 
la dcscatalanització dc Ics comarqucs del Nord cctlides el 1659 pel Rci 
castclli &Espanya. 

Tanmatcix. i rnalgrat la forta prcssió -i rcpressió- cxcrcida. sobre- 
tot durant I'cpoca franquista, damunt la llengua catalana. nqucsta s'ha 
mantingut vi1.a i majoritariament lot ai llarg del nostrc territori nacional 
(anib l'cxccpció del tcrriiori sota dominació Irancesa) fins als nostrcs 
dics. A la f i .  vcicnt cls cspanyols que no podicn continuar la iactica d r  
I'clirninació perla forca, ja que aqiicsi rniltode no s'avenia amb I'aparen- 
Fa de de17tocraciu formal dc que es vestircn a la rnort de Franco, van dc- 
cidir Ici--110 d'uiia manera molt rnts subtil: conccdint-li uns petits drets 
tcbrics. scrnpre subordinats a Ia suprcrnacia dcl castcllh. en una relaci6 
scrnhlant a la que subordina cls ,ccsiaiuts d'autonornia* a la Constitució 
cspanyola. Aixi. ara hi pot haver escola en catalh. amb una certa Iacilitai 
al Principal dc  Caialiinya, pcrb amb rnoliíssimcs de traves al País Valen- 
cia i a les illcs Balcars; ara hi poi haver iclevisions o radios regionals en 
catalh, pcrb no por tuver-ri'lii cap de nacional; ara hi por haver cls ca- 
ircm rciolriis en catali, hi poi haver indicadon en catala, hi pot huvev 
impresos oíicinls en catali ... : hi p o ~  huver de tot, pero no cal que hi hagi 
rcs, a pcsarque cls Parlaments de les ires cornunitats autbnomcs en qui. 
cns han dividii hagin prornulgat uncs llcis positives dc anorrnalitzaciú,, 
o de wús i ensenyamcntv dc la Ilcngua que tcbricarncnt s6n de compli- 
mcrit obligai. Pcrquk, quC passa si lcs insiiiucions implicades no com- 
plcixcn la Ilci? Dones no passa res, absolutarnent. La Ilcngua cspanyola. 
perb, sí qiic hu d'érser pcrtoi, pcrqu? Cs l'única rcconcguda explicitamcnt 
perla Consiitució. Cs I'única oficial a tot I'estat, és l'unica practicada pcl 
seu exi.rcii i pcr la seva policia. 6s I'única cxigida a les cadcnes de TV 
priv;idcs, 6s I'iiriica que hu d'ésser «hligaic)namenl coneguda pcr tois els 
súbdits. 6s I'úiiica exigida a Ics ctiqucics dels productcs comcrcials, Cs 
I'úriica p;irlada pcr rnolis de iiiilers de persones originals de tcrrcs castc- 
llancs que viucn als Pai'sos Catalans, i pcr alguns alircs rnilcrs d'indíge- 
rics qiic sllian passal dciinitivanient al bando1 dels vcnccdon. 

És clrir que, arnb aqucsics condicions de supcrioritat legal absoluta 
del casiclli. cl catala no pot rccupcrar mai la scva dignitat de llengua 
normal dcl nosirc poblc. 1 cl Ici 6s que, sobretot a Valencia i a les Ba- 
Icars, la castcllanització avanca i la llcngua del pals continua csscnt 
marginal i scnsc presencia noibria a la vida pública. 

Quaiil a Caialunya Nord. la Irancesització democrAtica, sense ni ian 
sols 13 c o ~ i c ~ s s i ó  d'uns niinirns drcts siiiihblics, scmbla j3 qiiasi assolida 



i Ics pcrspectivcs cn la siluació actual peral catala són practicament inc- 
xistenls. 

Davant la dcsfcta previsible tan sols hi ha, dones. una alternativa: 
com qualscvol poblc lliure i normal del món. hcm de tcnir la nostra Ilcn- 
gua, la catalana, com I'única oficial i general a la nostra societat. NomEs 
quan el catala sigui necessari. no simplcment .possiblen, podrem tenir la 
scguretat que la nostra nació i la nostric llengua subsistiran. 

EL BARCO DE DON ANTONIO MARIA 

Pere Ribera i Pinós (Barcelona) 

Ja tcnicrn el CEC, cls vcrinosos, el Tiibau, les Ilistcs de TVV, el Gon- 
zálcz Liiondo lcnt de Ics sc\,cs (darreramcnt scmbla inclinat a la lingüis- 
tica i a la gastronomia) i cls del Ccniro Culiural Mallorqui. Ara. p e r a  
ofrcnar noves glbries a Espanya s'hi ha sumat en Badia Margarit, si, 
Don Anlonio Maria, el que va I'cr la Grumdtica Calalana, publicada pcr 
I'cditoiial Credos de Madrid. Aqucst bon home. paradigma del pactisme 
i del hon scny tan caractcristic dcls nostrcs verals, Iia introduit els del 
GEC. - aquclls qui ara es Tan dir (~Els  Cantasrncs dcl barcon-, a I'IEC, i 
cls ha rcbut pcr la porta gran. sensc miramcnts. Scmbla que Ics se\,cs 
aportacioris dc barbarismcs cas~cllanitzanis, aixi com la scva fobia con- 
tra tot allb que soni geniií o catala dc lora de la ciutat de Barcelona, ha 
esdevingut imprescindible a l'hora de lcr un nou diccionari dc I'IEC. 1 
aixo Iio fa cl prcsidcni de la Sccció Filolbgica. que mai no havia gosat 
dir ni ase ni b5siia pcr tal de no lcrir ningú. Scmbla que. com que 
aqucsts nois del GEC. rcbotats d'altrcs areas de trcball, i dcsprts de  cas- 
tigar- nos amh cl scu modcl provincia de la llengua des de tots cls mit- 
ians dc  comunicació, ara iamhk ens castigaran des del scu diccionari, ja 
que tii actuaran d'assessors. Fins que vindra un dia no gaire Ilunya, pel 
qiic scmbla, que cls catalanoparlants nord-occidcntals haurcm de dema- 
nar pcr-dó pcr no saber qiic paraulcs tan usuals i hahituals cn la nostra 
parla com ara udés o be eriguariy. han csdcvingut arcaismes o Córmules 
pcdaiics dcs  que la collr, dcl eIiarcuo així h o  van fcr saber a I'IEC i a la 
resta dcls humons que cncara goscm parlar cntala normalrnenl. 

Algú (kii ha d'havcr gcnt pcr a tot cii aqucst món) p o d d  dir i procla- 
mar <les de tribuncs públiqucs que aixb 6s un sigric de normalitat i de 
rcriovució dc la Ilcngiia. Tüiiipoc no t i i  Iiaiira qui s'cstigui de proclamar 


