
LLENGUA 1 INTEGRITAT NACIONAL 

Jordi  Arnal i Roura (Vilanova i la Geltrú) 

Les rclacions entrc llcngua i nació han estat íorca analitiades perla 
sociolingüistica moderna i, pcl que fa al cas catalh, els sociolingüistes 
mfs  avancats n'han cxtrct una conclusió clara: el catala ha de dotar-se 
de totcs les prcrrogativcs propics d'una llcngua nacional, amb totcs les 
conscqüi.ncics que sc'n dcrivin. 

La llcngua catalana ncccssita d'un podcr catalh que estableixi els me- 
canismes perquk aquesta esdcvingui llengua nacional i a la vegada la na- 
ció catalana ncccssita d'una llengua amb prou pes i arnb pmu vitalitat 
pcr a garantir la consolidació d'una cultura i d'una socictat nacionals. 

De fct. s'ha escrit que cxistcixen dilcrcnts llengiics perquk existeixen 
difcrents nacions i cxistcixcn difcrcnts nacions perquk exisieixen dife- 
rcnts manci-es d'cntcndre cl món. En aquesi sentit fa de  bon recordar 
I'cstudi de I'intel.lectual dc Sueca. Joan Fustcr, publicat com a prblcg al 
dictari di: J.PIa "Quadcrn Gris.. El tcxt. malgrat haver estat redactat fa 
quasi una trcnicna d'anys. Cs plcnamcni actual: Fustcr ens recorda que 
en cls tcrriioris histbrics quc constitucixcn Catalunya (el Principat, el 
País Valcncii o la Catalunya del Sud, Andorra, la Franja de Poncnt, la 
Catalunya Nord i Ics Illcs) parlcm la matcixa llengua pcrque som una 
unitat tiiimana i social, Cs a dir. la llcngua més que unir-nos. segons pa- 
raulcs icxtuals dc Joan Fustcr, el que la 6s traduir la nostra uniiat pre- 
via. Aqucsi Cs un concepte íonamcntal pera entcndrc moltcs coses i. cn- 
trc cllcs, qiic la rcivindicació dc la intcgritat territorial de  Catalunya és 
hasica a I'liora de defcnsar la nostra Ilcngua. 1 aixo, lamentablement. els 
qui scmblcn icnir-ho mes assumit són cls nostrcs enemics, cls quals vo- 
Icn fcr dcsaparl'ixcr directamciit la presencia del catala a Vall'ncia i a la 
Catalunya-Noid (amb l'intcnt en el primer cas de dividir la nostra Ilen- 
gua i la nostra nació. i amb la pura substitució del catala pcl írancts en 
cl segon cas) i adulterar amb normaiives abcnnnts el catala a la resta 
del tcrriiori, primer pas, Cs clar. pcr a la culniinació d'aquest procfs, que 
no Cs altrc que la substitució lingüística del catalh per I'espanyol. 1 avui. 
al Principat. cns trvbcrn en la lasc cn qu? ens intenten ensarronar amb 
un modcl de llcngua catalana calcat de I'cspanyol en Iiixic i en estructu- 
ra. Estratkgics. doncs. plcnament complcrncntaries entre el Grup d'Estu- 
dis Catalans (cls del barcu) i I'analrabctisrnc dcls blavers espunyols (Real 
Academia de Culiiira Valenciana). Uns i alircs volcn exterminar el catala 
pcrqu;. sahcii quc 6s la millor manera d'cxterminar Catalunya. Aixo vo- 



Icn. t s  clar, pero no ho tenen gens Ticil pcrqui- cada dia som més cls qui 
lluilem pcrquk la llcngua catalana csdcvingui la nostra LLENGUA NA- 
CIONAL. 

LA DISBAUXA LINGU~STICA ACTUAL 

Lluís Marquet (Barcelona) 

Pcr poc que Iiom llcgcixi cls diaris Iiaurj tingut ncasió de veurc algun 
dcls innoinhrablcs ariiclcs llargs i dciallats quc els mitjans dc cornunica- 
ció escrits cns han ohscqiiiai durani una colla de dics sobre cls nous co- 
rrcnis lingüistics que ara inipcrcn i les noves tendencies que ara s'csti- 
lcn, en virtut de les qiials cal girar-tiu tnt dc cap per aval1 i comentar dc 
noo con1 si aixb fos la cosa més normal dcl món. Hem sentit diverses 
persones que es demancn asinradcs: 1 ara, que passa amb aixo de la Ilcn- 
gua 31s mit.j:tns de coniuriicació? Quc ho la que toi csti trasbalsat? 

El cas Cs que segons que cns inlorrncn cls diaris -iot i que no scm- 
prc informcn h6, 6s clar- I i i  tia hagui una proposta lingüística d'uncs 
cciies propurcions adrccada a I'lnsiiiui d'Estudis Catalans a fi que 
aqiicst I'cstudii scriosanicni. Aqucsta proposta consisicix bisicament en 
una Ilisia de 778 paraiilcs no admcscs lins ara pcr tal que siguin consi- 
deradcs. pero sobrcioi pcrqui- sigliin admescs de cop i no se'n parli més. 
Aixi -cns diiien- alcshorcs scrrrn mc's lc l i~os  i tot aniri sobre rodes 
pcr tal corn ja no hi Iiaura problcmts de Il'xic ja que i o ~  aixo Es imprcs- 
cindiblc pcr a poder parlar catalh arrib nonnalitat i sobretot pcrque tot- 
Iiom I'ciitengui millor i no hagi dc sofi'ir cap trauma pcr culpa de la Ilen- 
gua ... No cal dir que aqliesics 778 paraules són en una gilin majoria 
castellaiiismcs i harbarismcs d'ús corrent eii el llcnguaige parlat a Bar- 
celona, sobtrtot pcr persones sensc cap formació lingüísiica i de poca 
cura cn la Ilcngua. Dones 116: aquesta 6s la base de la llcngua proposada; 
una Ilcngua adaptada a Ics nncccssiintsx actuals. cornplctamcnt desvir- 
tuada i enctualiizadax en el ints pur esiil antifabrii. 

Ja tcnim. ;iixí. la disbauxa ling"'. ~ u i ~ t i c a  ' en marxa. 
Peri, de momcni no sahcm res dc la reacció de I'IEC; només sa- 

hcrn -seniprc pcr niiijh dcls diaris- allb que diuen els autors 
d'aqucsia proposta (cls quals -i no pas casualment- són els respon- 
sables liiigüistics dcls diaris), que ja  tio donen pcr Tet. No t s  aquest el 
lloc de discutir la bondat dc Ics proposics; d'altra banda tampoc no 


