
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- 



missió a una altra nació, com fan els diversos tcrritoris que conriguren 
els Paisos Catalans amb el suport decidit de la majoria de gent irnpor- 
tant de la cultura: cantants dc la .nova cancón, algun grup de rock. can- 
tants d'bpera. escriptors. pintors. científics, esportistes i gcnt de tota me- 
na i condició. Ara sembla haver-sc acabat dclinitivament la nissaga de 
Caialaris Universals que no s'avergonyeixen d'Csser-ho. Quan un hom so- 
brcsurt en algun camp, semprc sembla haver-hi alguna multinacional, o 
govcrn, o partit político casa comercial o qualsevol organisme, disposat 
a comprar-li la bandera catalana, i la persona en qüestió no se sol fer 
prcgar i es dcclara cspanyol arnb la satisfacció de saber-se la buotaca 
plena. i d'havcr-se estalviat alguna complicació. En definitiva, mai les 
classes política i intel.lectual catalanes no havien estat tan majori~iria- 
mcnt decididcs a vendrc llur phiria a baix prcu. 

Pcln cls intcl.lcctuals cspanyols, senyor Galán, han intuyt que als Pai- 
sos Caialans cncara hi ha geni pcr a qui les paraules digniiat, patria. 
Iluita, rcsisli.ncia, tenacitat. orgull, sacrilici. totes són plencs de scntit; i 
efectivanient intueixcn que mai el geriocidi de la nació catalana no sera 
coinplcl tant corn cncara existcixin gen1 com nosaltres, i ells i voste sa- 
ben quc tcnen lcina per a cstona; pcr aixb clls no tcnen prcssa: prcferei- 
xcn esperar. saben que cl procés d'fspanyolització de la p a n  de Catalun- 
ya que tcncn (de Fraga fins a Maó, dc  por^ Bou fins a Guardamar) 6s 
qücstió de temps i de dincrs pera comprar conscihncies; dc temps cn te- 
nen tan[ com vulguin mcntre els catalans siguem tan mcsclls, i cls di- 
ncrs, els amos semprc els obtcncn dcls esclaus. 

Ara li  plantejaré un dubte mctalísic senyor Galán: els catalans. que 
som cspanyols o som rrancesos?, vosti. diria: Hi ha catalans espanyols i 
t i i  Iia cuialans Irancesos. Jo li asscgitro que arnbdós adjectius sobren als 
catalans: en tcriim prou d'tsscr catalans. 1 un altre dubte mctafísic: com 
Cs que cls portuguesos i els dc Gibmltar no són espanyols, quan ambdós 
ho havicn esiat? Deixo la resposia a vostcs. els cspanyols, que saben per- 
Icctarncnt que ni Catalunya ni cap altrc país del món amb idioma propi 
nccessita I'cspanyol més que I'anglhs o el hanccs, o el xinc's o el basc o el 
portuguc's. La prova que Catalunya no nccessita l'cspanyol és la por que 
té vostc' quc li i  dcsaparegui. i la neccssitat que tenen d'imposar-lo pcr la 
f o r p ,  cncara ara. mitjancant una Constilució que el poblc catali cs va 
vcurc ohligat a negociar a la baixa, scnse cap alternativa dcmocritica: o 
aixo o r ~ s .  

Dcscriganyi's senyor Galin, el casiell3 a Catalunya cense cl suport 
dictatorial i lcixista dcls mkiodcs clars i expediiius. o intrincats i subte- 
rranis de l'aparell social capitalista. passaria a ocupar el lloc que ara es  
vol donar al catala. o sia, I'ambii familiar i de rclació dcls espanyols i 
hispanoparlants. més o menys ben acollits en un país que no és el scu. 
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exactameni igual que a qualscvol pais del mhn arnb un contingut nota- 
ble d'immigració. 

Tingui paciencia senyor Gabriel y Galán, i faci com els seus com- 
panys intcl.lcctuals: espcri. Ells saben que si continucn les coses com 
Eins ara, cl catala no trigarh gaire a convertir-se en u n  dialecte de I'cs- 
panyol (nomes cal fixar-se en els mitjans de comunicacio d'ambit cata- 
la): Icntament ariirh dcixant de parlar- se. És un procés que ja ha comen- 
Fat. falsarncnt dcmocratic. sensc viol6ncia aparcnt: pero aquest procés, 
no s'haiirb acabat dcfinitivamcnt tant com hi hagi catalans que Eacin 
aquesta cosa tan scnzilla, pero que porta tantcs cornplicacions. com és 
parlar en catali. No iniporta quina idcologia tinguin ni si shn de dretes 
o d'csquerrcs. si són rics o pobres. si són religiosos o ateus, ni si s'agra- 
den de les sardancs o del rock, ni si guanya el B a r ~ a  o el Figueres: sa- 
bcm que si no cns prcncu I'idiorna no cns licu pies res, i aixb es tot. 

FACTORS QUANTITATIUS 1 QUALITATIUS 
DE LA MINORITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Josepa EIuguet i Biosca (Barcelona) 

El bilingüisrne social. institucionalitzat en forma de coolicialitat. Es 
una trampa mortal pcr a la Ilcngua d'un pais. 

La utilitrit i cls bcnclicis que comporta el bilingüisme o multilingiiis- 
me individual - q u e  cls individus dominin més d'un idioma a elcctcs de 
trcball, cstudis, ctc.- no s6n cls rnatcixos quan s'implanta. perla f o r ~ a ,  
a tota una comunitat lingüislica. 

La prctcsa igualtat dc les ducs Ilcngücs oficials que dcfensen els bi- 
lingüistcs és una fal.lhcia, ja que cap comunitat lingülstica no ha acon- 
seguit de norrnalitzar la seva llcngua amb aqucst plantcjarnent. 

La trampa dcl bilingüismc actua a dos nivells: el quantitatiu i ,  sobre- 
tol, cl qualitatiu. 

El bilingüisrne social comporta la rninorització d'una de les ducs 
llcngücs i li3bitualmcnt la quc resulta minoritzada Cs la que no Cs Ilcn- 
gua d'cstat. Si cl bilingüisnic social Tos positiu o, almenys, no tingués rc- 
pcrcussions iicgativcs, cls cstais rnaldaricn pcr implantar-lo en els seus 
tcrriloris; i no Es per causalitai que no ho fan. 

La pri~icipnl caractci-istica d'uria comunitat minoritzada és que passa 
a tssci  un subconjunt, un sati.l.lit, una colonia lingüislica d'una altra co- 


