
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 





la seva possible bel.ligerhncia més o menys pública. 6s fer cas dels 
brams de I'ase. i qualsevol cosa rncnys contribuir a un proces de norma- 
litzacib Iingüistica vital per al catala a hores d'ara. 1 si la maniobra fos 
estrictament marginal, no seria gens perillosa, pero quan aquesta ma- 
niobra arriba a assolir el consentiment de I'autoritat lingüística del pals, 
prcn dimensions. si mCs no. de suicidi lingüistic. Allb que no va fer el 
Dccret de Nova Planta. que tota la normaiiva redactada explícitament 
dcs d'Espanya i des de F r a n ~ a  contra el catala no havia assolit. ho Faran 
una colla de bktols amb cl nom dc  lingüisics i arnb el consentiment dc 
Don Antonio Maria. 

Tot aixo passa desprCs d'una timida justilicació als mitjans de  comu- 
nicaci6. Don Antonio Maria Badia. antic defcnsor de  la unitat de  la Ilen- 
gua catalana. ex-prohom dc la nosira Ilengua. sense consultar-ho a nin- 
gú. dccidcix que la millor manera de no entrar en conflicte amb el GEC 
6s admetrc'ls a I'IEC com a col.laboradorx. Sembla que. finalmcnt 
aqucst home il.lustre. ha esdevingut el que tota la vida havia somniat, el 
uquefen dc  la llcngua catalana, i ara, amb la benedicció del Parlamcnt 
de Catalunya, que va atorgar autoritat lingüística a la Secció Filolbgica 
dc  I'IEC. rara i dcsfari segons cll cntcngui convenient. Mentrcstant. Don 
Antonio Maria Badia, continuara neganl-sc a escoltar altres grups de 
gcnt que tumbé treballcn perla Ilcngua. 

Pcr acabar nomts voldria fcr-li un suggerimcnt: s'ha oblidat dc  cri- 
darcom a assessors lingüistics persones insignes de  la llcngua del nostre 
pais com ara cl senyor Amadcu Fabrcgat. el senyor González Lizondo, i 
la colla del Ccntro Cultural Mallorqui quc, com tothom sap, han trcba- 
Ilat perla llcngua catalana de la matcixa manera que el GEC. 

RESPOSTA A UN ARTICLE DE <<EL PAIS~,  
QUE NO ÉS EL NOSTRE 

Robert Perenya i Blasi (Barcelona) 

El senyor José Antonio Gabricl y Gal6n no entén com els intel.lec- 
tuals cspanyols es fan cl disirci a I'hora de donar el cop definitiu al ge- 
nocidi de la cultura catalana. Ell ha cornpr5s que ara és el moment op- 
tim, car Ics circumsthncics mai no havien estat tan desfavorables p e r a  
Catalunya, ja que, fins ara. mai una naci6 que poguCs elegir els seus di- 
rigents, no n'havia clcgii uns que tingucssin cn el programa la scva sub- 


