
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- 



rnunitat. dc  manera que n'hi ha molis, d'unilingücs castcllans, pcro cap, 
proba1)lcment. d'unilingüc catala. A eicctcs quariiitatius. doncs, Cs rnoli 
clar que qui es vcu obligat pcr necessitat a bilingüitzar-se 6s cl parlant 
de la llcngua no estatal. 

Pero I'clccte rnCs pcrniciós és que els parlants dc  la llengua rninorit- 
zada vcucn rcduit el scu espai mcnial. Com a parlants caialans, bascoso 
brctons, I i i  lia iota una shrie de funcions cornunicatives que no  podcn 
rcalitzar ainb la propia llengua i tenen neccssitai d'aprcndre I'altra Ilcn- 
giia pcr a poder tcnir una vida cornunicaiiva plena. 

J.A. ARZE ha afirrnai que ,cuna Ilcngiia no es perd pcrque els qui no 
la saben no I'aprcncri sin6 pcrqui: cls qui la saben no I 'uscn~. Perh no 6s 
pas que cls parlants de la Ilcngun en qücstió decidcixin un bon dia quc- 
dar-se muts o hé dedicar-se a la vida conlcrnplaiiva sin6 que previarnent 
s'liari bilingiiiizat i dcixen d'usar la propia llcngua pcrque l'altra els 6s 
rnCs útil, pcrquC cls SS en dclinitiva nccesshria i imprcsciridiblc, i la scva 
llcngua esdcvc poc úiil o innccesshri:i. L'us lingüístic tarnhf e s  regcix 
pcr priricipis d'cconornia. 

Un factor quc inicn~6 en cconoinia lingüística és, doncs. la distinciii 
rlualiialivn entre utilitai i ricccssilat. 

es indiscuiiblc la utililat dcl catala que encara senzeix de vehiclc 
curnuiiicatiu arnb la larnilia, arnb cls arnics, per a alguncs assignatu- 
res cscolars, pcr a algiins miijans dc coniiinicació (una rninoria) o per 
a alguncs adniinistracions locals i regionals. pcro la uiilitat del catalh 
deixa pas 3 la imperiosa ncccssitat de dominar la llcngua de I'cstat si 
hom vol cursar dctcrniiriüdes carrcres universitirics (drct. posern pcr 
cas. enirc cl'altrcs) cri el propi pais o, arrihat cl cas, d'accedir a1 senat 
cspanyul i cxcr-cir-lii de catalanoparlani. La colonització lingüistica 
s'lia itiicriurirzat innt que són rins i iot cls rnatcixos podcrs rcgionals 
qui barrcri el pas del senador d'un partir que 113 rnostrat la seva intcti- 
ció d 'exocir  el dret dri parlar en  la llcngua de la comunitat quc repie. 
scnta. 

La niinorirxació qiialitaiivn iambé actiia eii dctrirneni de la Ilcnguzi 
produini-lii cícctcs de paiucsització: el blavcrisrne, el pactisrnc, els bar- 
cos fariiasnics i altrcs renuncies lirigiiistiqucs són rnanilcstncions divcr- 
scs del rnatcix procés. Un procfs que cns porta, si no hi poscm aiurador, 
a la n~Cs o nicnys lenta pero incxornblc cxtinció de la nostra llengua na- 
cional. 

El c;iisla dcls dirigcnis, dcls rni'jans de comunicació (ielcvisió i 
prcrnsa), dcls rnestrcs del pais. ctc. no 6s ara corn ara cl rnodel de catala 
modcrri i de qualitat quc fura d'csperar. El rnciiyspreu lingüistic que  dc- 
rnostrcn algiins en no niillorar cl seu nivcll fonhtic, sintactic i lfxic actii:i 
ncgativnrncnt sobre la rcsta de la comuiiiirii lingüística. 



No podcm pcrmetre cap rcnúncia. cap rebaixa. La llengua no Cs 
ncgociablc per als qui encara volem la nostra llengua nacional i Ilui- 
tcm pcr aconseguir-1a.E~ una qucstió de dignitat i de supervivkncia. 
Que la tolerancia i la prudiincia malcntcscs no ens facin traidors. Si- 
lcnciar cls abusos dcls wtolcrants., dcls qui s'avcnen a rcduir el nivel1 
qualitatiu dc compctiincia lingüística. no 6s democrhtic. ni digne. ni 
Ilcial. 

1 aths quc el bilingiiisrne no ens pot garantir la transmissió genera- 
cional dc la nosira llengua ni, cncaia mcnys, d'una llengua moderna, 
scnse contaminacions ni intcr~crhncics, apta pcr a tolcs les necessitats 
comunicatives i dc rclació socialrncnt exigibles, 6s del tot imprescindible 
que la nostra comunitat lingüística intcrioritzi el centre de  decisions 
amb una voluntat clara dc ter que la prbpia llcngua esdcvingui llengua 
nacional, i el cami per a Ccr-ha possiblcmcnt 6s aconseguir que sigui 
l'única llengua oricial. 

Aqucsta proposta Cs monada, raonable i ineludible per a poder ler 
canviar el sentit dc la minorirzaci6 cap a la rccupcració IingUística; en 
conscqiikncia l'opci6 que dcfcnsa la Plataíorma Unitaria: .CATALA 
ÚNICA LLENGUA OFICIAL* incidcix a promoure el canvi qualitatiu. 
trenca arnb esquemcs mrntals de submissió lingüística i recmprhn i'úni- 
ca via vhlida pcr a la restituci6 d'un dcls drets íonamcntals dels pobles i 
dc les nacions. cl d'assegurar la ncccssiiai d'ús i, per tant, la completa vi- 
talitat de la propia llcngua nacional. 

Esteve Valls (Perpinyi)  

Encara que el conceptc dc Paisos Catalans no sigui pas prescnt dins 
tolcs Ics mcntalitats catalanes -fins i 101 entrc els intcl.iectuais d'ano- 
menadn-, podcm dir quc no sc pot pas comprcndre el quc és la nostra 
Ilcngua si no sc'n concix pos la variant dialccial nord-catalana. El cata15 
del Nord 6s scguramcnt la mCs gran viciima dcl liglitisme que ens prco- 
cupa tant.  COI^ 110 diiicni dins un núnicro prcccdent de la rcvista. com 
més va.ni6s cl calala parlat a I'Eslat Espanyol s'allunya del que se fa scr- 
\.ir a Catalunya Nord. Aix6 signilica que, sovint, un catala rossellonc\s 
normal no sc scnt gota conccrnit pcr clcmcnts de cultura fcts en vcatala 
cspanyol,,, com sc scnt a dir, cncan.  (Qualsevol nord- catald afegeix sem- 


