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Les entitats que lluiten per
la llengua catalana (3)
Rafel Castellanos i Llorenç
Membre del Secretariat de la FOLC

C

ontinuem explicant les activitats de dues entitats més, la Crida a la Solidaritat i els Grups de
Defensa de la Llengua.
Crida a la Solidaritat (La Crida)

prevenció d’incendis, recollida d’aliments i ajuts per
a Eritrea, Nicaragua i el poble palestí, «Marxa Cívica
Contra la Tortura» per denunciar els mètodes policials, acció antimilitarista al vaixell Capodano amarrat
al port de Barcelona, etc.
L’any 1987, La Crida organitza una campanya que
aconsegueix 100.000 signatures a favor de l’oficialitat
del català a Europa. Aquest mateix any, membres de
La Crida es mantenen penjats a la paret d’El Corte
Inglés de Barcelona i hi despleguen una pancarta a
favor del català. Altres accions destacades els anys
1987 i 1988 foren el tancament al reactor de la central
nuclear de Vandellòs i la retirada la bandera espanyola del Palau de la Generalitat.

Moviment cívic fundat l’any 1981 «en defensa de
la Llengua, la Cultura i la Nació catalanes» en resposta inicialment als atacs a la llengua catalana del
«Manifiesto de los 2300», que bàsicament s’oposava al català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Pel que
fa a la llengua, La Crida va dur
a terme accions de gran repercussió social per la catalanització de grans empreses com la
RENFE, Telefònica, Correus,
etc. i a l’aeroport de Barcelona.

Abans dels Jocs Olímpics de 1992, La Crida engega
una campanya reivindicativa amb l’eslògan «Freedom
for Catalonia» per donar a conèixer Catalunya al
món durant els Jocs Olímpics i un festival de música
al Palau Sant Jordi en solidaritat amb el poble de
Bòsnia. La Crida es dissol el 29 de juny de 1993.

A part de les accions en favor de
la llengua, La Crida va tenir un
paper destacat en mobilitzacions de sensibilització política en
els temes nacional, social, ecològic, etc., com un acte al camp
del Barça sota el lema «Som
una nació», una manifestació
multitudinària contra la Loapa,
organització del «tren de les
nacions» a Estrasburg, campanyes populars de reforestació i
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Grups de defensa de la llengua (GDL)
Organització fundada l’any 1982, formada per grups
de propaganda i mobilització per la llengua, que va
destacar sobretot per la seva crítica del bilingüisme
i de la política lingüística oficial de l’època.
Els GDL tenien nuclis a tots els Països Catalans, especialment al Barcelonès, el Vallès, Garraf, Penedès,
Segarra, Urgell, Segrià i l’Horta de València, i la seva
activitat es basava en la denúncia de la discriminació
del català per mitjà de manifestacions, articles en la
premsa i la seva revista Viure en Català.
Es partia de les anàlisis dels sociolingüistes Rafael
L. Ninyoles i Lluís V. Aracil, que van desmuntar el
mite del bilingüisme i van introduir els conceptes de
diglòssia, conflicte lingüístic i autoodi, que permetien d’abordar més clarament la realitat social de la
llengua catalana.
Pel que fa a les accions concretes, es promovien les
que podien posar en evidència el conflicte lingüístic existent, com ara els «Sopars en català», en els
quals es visitaven diferents restaurants i es demanava la carta en català, i si no la tenien s’abandonava el local. També es denunciaven casos concrets,
com la indemnització ministerial de 560.467 ptes. a
l’advocat Esteban Gómez Rovira perquè en un institut de batxillerat del Masnou havien ensenyat en
català als seus fills.

Una de les accions en què la repressió es va acarnissar en els GDL fou en una manifestació amb motius
estrictament lingüístics del febrer de 1984. Hi hagué
27 persones detingudes, la majoria de les quals
denunciaren maltractaments de la policia durant la
seva estada a la prefectura de la Via Laietana de
Barcelona. Les activitats dels GDL es van mantenir
fins a l’any 1987.
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