
Berna1 Joan (Eivissa) 

El socibleg nordamerici Robert Nisbert analitza. a través de la seva 
obra " H i s l o ~  uf'the idea prf~jiress". com ha anat evolucionant la concep- 
ci6 que diferents societats i en diferents moments histbrics han tingut 
de la noció del progrés. En realitat. tots els canvis importants -no di- 
guem ja els canvis revolucionaris!- han estat marcats precisameni per 
la consciencia dels qui els poriaven a terme que la seva acció contribuia 
al progrés (concret d'una societat ¡/o general de tota la Humanitat). 

De les diveses perspectives que hi ha hagut al llarg de la Historia del 
concepte de "progrés" la llengua, bbviament, no se n'ha mantingui al 
marge, sin6 que, per bé o per mal, s'hi ha tmbat plenament inserida. De- 
vern a la Revolució francesa la primera teoritzaciú -larca esquemitica. 
pero ja amb germens del que seria la política lingüística posterior pric- 
ticament a tot Europa- sobre I'existencia de Ilengües de progrés i de 
Ilengües relacionables amb el retard. Concwtriment s'atribueix el reto1 
de  llengua de progrés. de la ciencia. de la revoluci6, etc. al frances, que 
€ara les luncions tle llengua propia de I'Estat sorgit de la Revoliciú i. per 
assimilació. de llengua nacional a tot el territori de Franca i dels territo- 
ris annexionats. 

Com a contrapanida, la resta de Ilengües de I'hex3gon tenen a veure 
bisicament amb el retard, amb la incultura. amb la reacció i amb altres 
elements més o menys negatius. es mirin des del cantó que es mirin. (No 
tiem d'oblidar que. per norma general. tothorn es proclama a si mateix 
progressista, amb la qual cosa el terme queda ahsolutament huidat dc 
contingut). 



Aquestes Ilengües retardatanes seran estigmatitzades sota retols que 
indiquen una condició inferior a la de llengua: "patois", "dialecte" ... Aixf, 
Otto Jespersen p o d e  dir que un "dialecte" 6s una vanant lingüística que 
no ha triornfat, o, en la mateixa Ilnia, Noam A. Chomsky definid "dia- 
lecte" com a "llengua sense exkrcit". Les definicions directes i descama- 
des no lleven a la Frase connexi6 amb la realitat, ans al contrari, ens la 
lan més present. Més viva i més ajustada. 

El catali es troba en aquella situaci6 indefinida propia de  les situa- 
cions de cnsi (= canvi) i de conflicte (sense conflicte no hi ha canvi. ja se 
sap). Seguint I'esquema de José M. Sánchez Cam6n (vid. Un futuro para 
nuestro pasado), el catali es trobaria actualment en una situaci6 inter- 
media entre la de dialecte (variant lingülstica que no ha tnomfat, Ilen- 
gua sense exkrcit) i la llengua nacional (mitja normal d'intercomunica- 
ci6 entre els membres d'una comunitat nacional). 

Aixb s'esdevé tant dins el propi territori nacional. com dins les es- 
tructures estatals on es troba inserida la nostra naci6, com en el context 
general europeu, on resulta f o r ~ a  evident el confinament de totes les 
llengues que no han esdevingut Ilengües estatals. 

La normalitzacib de la llengua catalana s 'haud d'entendre, doncs, 
com un element directament lligat amb el progrés de la nació catalana 
en el conjunt de la Humanitat. Lligar la idea de progrés amb la defensa 
de la diversitat, en un m6n plural. constitueix un dels reptes intel.lec- 
tuals bisics de la Cataliinya del present. 

NOTA: 

Bernat Joan i Mari 6s autor d'un llibre amb el mateix tltol d'aquest 
article (Editorial Sifre. Eivissa. 1991). on I'autor ens ofereix una exposi- 
ci6 molt més extensa sobre el tema. 

AMB LA PLOMA O L'ESPRAI, CAL ESTENDRE 
L'ÚS DEL CATALA 

Jordi Arnal i Roura (Vilanova i la Geltní) 

1 La defensa d'un model de llengua catalana genuina i lliure d'interfe- 
rencies espanyolitzadores -m estructura i Ikxic- ha caracteritzat fins 
avui la feina iniciada per Urngua Nacional. El motiu 6s ben clar: calia 


