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Els Paisos Catalans: una opció de futur 
per Pere Mayaits i Balcells 

DcsprCs d 'uns anys en que l a  idea de Paisos 
Catalans (o de Catalunyaen un sentit global dc tata 
la comunitat) semhlava ohlidada pcr amplis sec- 
t o r ~  de la socictat catalana, especialmeni al Principat 
dc Catalunya, on un cert cofoisme regional volia 
ohlidar aantics imperialismesn i optava per la <<no- 
in(ervenció» (cosa la qual no feicn ni Espanya ni 
Franca. Cs clar), la dtcada dcls 90 alhira un cert 
renaixcmcnt d'aqucst conccptc que engloba lacata-  
1unyaNord. Andorra, IaFranjade Ponent. el Princi- 
pal de Catalunya, el País Valencia. les Illes Balears 
i Pitiüses, I'Alguer i, fins i tot, la pctita comarca 
catalana dcl Carxc, a la comunitat iiiurciana. 

Fixem-nos que en els darrcrs anys s'han produit 
factnrs prou imporlants que cns permclen de veure 
cl futur ainb un cert optiniisme. En prinicr Iloc, s'lia 
descriminalitzat cl conccptc d'unitat quc rcprcscnta 
el mot Pai'sos Catalans, ja que I'independentisme 
s'lia converlit en forca parlamentaria al Principal. 
En scgon Iloc. s 'ha consolidat cl nacionalisnie 
polític a les Illes i s 'ha rcvifat cl nacionalismc cul- 
tural al País Valencia davant cls intcnts d'aniqiiilar 
la llengua i la cultura catalanes del siid. 1, en tercer 
Iloc, a lares ta  de territoris també s'lian produit fcts 
certarrient positius: s'han realitzat tímides pero con- 
stants passes de revitalir~aci6 de la llengua a la  
Catalunya Nord (cntrada dcl catala cn cl sistcma 
educatiu púhlic. campanyes recatalanit7adures per 
part de I'ajuntanient de Perpinya ...) ; I'entrada 
dSAnd[irra a I'ONU, en I'hemicicle de la qual s'lia 
fct una prescntacií, de la cultura catalana a lot el 
m6n i en  catala; I'Alguer ha vist quc. pcr primcra 
vcgada durant segles, hi ha un alcalde preocupar 
pcl futur de la nostra Ilengua; hern pogut veure que 
la Franja ha  Iluitat i lluita per la coolicialital del 
catali a la zona i fa scntir la scva vcu a I'Arag6, i 
fins i tot hem vist que joves valencians de la 
comarca dc Ics valls dcl Vinalop6 Iian fet redes- 
cohrir el Carxe a la resta de ciutadans dels Paisos 
Catalans. 

Per aixb pcnscm quc Cs un bon nioincnt pcrquk la 

rcvista L I , E N ~ A  NACIOUAL faci coneixer a tots els 
ciutadans d'aquesta cornunitat allb que passa en el 
conjunt d'aquest país. Volem, per exeniple, que la 
gen1 tl'Alacani conegui allh que passa a la Cata- - 
lunya Nortl, que la genl del Principal s'interessi pels 
fets que passen a la propera, i desconeguda. Franja 
de Ponciit. 1 volcm tambC quc cs vagi assumint quc 
els problcmcs que afecten la gent d'un territori afec- 
ten alhora el conjunt de la coinunitat catalana. Si a 
Alacant ri a Beniclorm hi ha persones que sCin agre- 
dides per parlar en catala, aquesia 6s una agressi6 
quc cs fa a tots cls catalanoparlants, siguiri d'on 
siguin. Els problenics del PaísValencia s6n els pro- 
blcmcs dc la gcnt dc la rcsta dcls Paisos Catalans. 
En acluest scntit, el nostrc lnissatgc Cs clar: aqucsta 
comunitat es troha formada pcr divcrsos tcrritoris, 
més grans. més pelils, amh un procés de norinalit- 
zaci6 lingüística -o potser liauríeni de dir de 
dcsaparicií, dc la Ilc~igua?- nies o iiicnys dcsen- 
volupats, amb una rcalitat política mCs o mcnys 
esperancadora. perii sempre lenint present que no 
hi Iia gcriiians grans ni germans pelits. sin6 que trits. 
cn Ics rcspcctives realitats, ens lrohem en la mateixa 
lluita i quc cls «cneinics» s6n si fa no fa els maleixris 
i quc, potser, aquells terriíoris que semhlen estar 
rnés a piint d'aconscguir una ccrta noriiialilat en 
I'ús de la Ilengua no cstan tan hC com cs diii. i quc. 
cn canvi. en aquells que hrim consi<lera perduts 6s 
justament on hi ha mCs gcnt quc treballa i es mou 
perla nristra Ilengua. 

En aqucst primcr númcro, pcr tant, lieiii volgut que 
persones vinculades als divcrsos tcrritoris cns 
cxpliquin Ics diverses realitals del nostre pais. Així 
Andreu Bosch i Rodoreda, llicenciat en filologia 
catalana. lector dc catala a la Universilat rle Sisser 
(1997-96) i coordinador dcl ccntre de recursos 
Maria Monlessori de la ciutat de I'Algucr (1994- 
96), ens explica quin Cs el iiiarc legal actual de la 
llcngua catalana a 1' Alguer i quinaes lasituaci6 dc 
la llengua en l'ensenyamcnt, i cns fa un breu repis 
sobre l'ús públic de la llengua a la ciutat. catalano- 
sarda. Alhert Balanza i Prims, lliccnciat en Iilologia 
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catalana i profcssor de Ilengua catalana a I'escola 
La Garrigola de Perpinyh (curs 94-95), ens inhriiia 
dels avenqos que s'cstan prciduint a la Catalunya 
Nortl. fent-nos ctinkixer la realitat política nordcata- 
lana -prou complexa  la situaci6 dcl catalanismc 
polític i cl quel'aotor anomenael «cavall dcTroiw 
de I'ensenyament. on, cerlament, en cls darrers anys 
s'lia produi't una rcvifalla. Paül Limorti Paya. pro- 
fessor d'inslitul i presiden1 de I'associaci6 cívica pcr 
a la normalitzaci6 dclValciici8 (El Bull) dc Monbvcr. 
a l a  comarca de IesValls dclVinalop6. ens explicala 
realitat actual del PaísValencih i Fa unes inlcressants 
rcflexions sohre la situacih de la llengua tant al sud 
com a la rcsta dcls Paisos Catalans. Bernat Joan i 
Marí, professor dc llcngua catalana i iiti dcls socio- 
lingüisles més coneguts de les Illes, ens fa rctlcxio- 
nar sohre la situacicí (le la llengua a les Balcars i 
Pitiüscs i comenta a hastament el i'cnomen Soler i cl 

cert miratgc quc Iiarcprcscntat; un article, per tant. 
quc pcrmct dc  rc-situar l 'cstat de la  llengua. 
Fraticcsc Ricart, mcmhrc dc 1'Institut d'Estudis dcl 
Baix Cinca, cns cxplica cls intcrcssants fcts que 
Iian succeit recentment a la Franja i la  lluita 
(I'aqucsta part del territori per aconseguir una cepa 
normalitat. 1, tinalment, Aureli Argenií, secretari 
general del CIEMEN. ens explica pcr que cal que 
la socielat del Principal s'organilzi en defensa de 
la llcngua catalana. tot fcnt-nos reflexionar sohre 
la situació rcal dc la nostra Ilengua. 

No  vultlríem, pero, acabar aqucsts mots de presen- 
taci6 sensc k r  una crida a col.laborar cn aquesta 
scccic5 a lotes aquelles persones que pcnsin quc els 
scus articlcs Iii poilen lenir cahuda, ja quc podcn 
ajudar a fcr cntendre millor larealitat plural del nostre 
país. Us hi cspcrcm! 

La situació de la llengua catalana a I'Alguer 
per Anrlrelc Bosch i Rodorrda 

EII altres ocasions ja he remarcar qiic cl calala de 
I'Algucr cncara no disposa ~I 'un marc legal quc en 
possibiliti larccupcraci15 ni que lieni el seu avanyat 
procés de degradaci6 intcrna i el perill de subsiituci6 
lingüísticaperpart (le I'italih. Després del dictaincii 
de la Cort Constilucional Italiana sohre la llei re- 
gional «Tutela c valorizzazionc della cultura e della 
lingua della Sardegnan del 4 de julio1 dc 1994, quc 
en dcclarava inconstitucional el títril IV. el qual 
contemplava la norniativa escolar en niatkria 
lingüística-snhre I'ensenyament dcl sard i. complc- 
menthriatncnt, del calalh al'Algucr-, el nou projectc 
de llei rcgional «Prninozionc e valorizzazicine tlella 
cullura e della Iingua dclla Sardcgna~. clahorat el 
mar$ de 1995, encara no ha estat discutit cn cl 
Conscll Regional de Sardenya-per hé que tínalment 
ja ha cstat aprrivat per la comissi6 rcgional Puhhlica 
Istnizionc cl 17 dejuliol de 1996-, pai previ perqut 
sigui ratificat pel govcrn central. 1. dc fet. l'aprovacií, 
d'aqucsta llci regional -a I 'espera encara dc  
l'elabiboraci6 d'una llci d'hmbit estatal sobre les mino- 
rics lingüistiques a Iihlia-és a Iiures cl'ara un primer 
pas per al'inici de la rcciipcraci6 dcl sard -la Ilcngua 
prhpia de Sardenya- i tle I'algueres -la llcngua 

prhpia de I'Alguer-. malgrat que hauria d'anar 
aconipanyada d'una conscicnciació social del 
problcma lingüístic sard, menystingut tant pcl m6n 
polílic com pcr I ' intel.lectual. tret d c  rarcs 
excepcions. 

En c«nseqü?ncia, en I'anihit escolar sols és possi- 
hle d'intrntluir, amb I'aiitoritzaci6 del Provve<liturato 
agli Studi -1'ens provincial dependcnt del Ministerio 
della Puhblica Istruzione-, una mena de programa 
d'algucres progrcssiu. basat sohretot en la bona 
disposici6 i el voluntarisme d'unnomhre tnés aviat 
rcdui't de nicmhres i prolessors de I'escola matcrna, 
elemental i niitjana. que té actualment una incid5ncia 
sohre un 20-25%) dc l'alumnat. Així. amh horari ir- 
regular. es pcit introduir I'cnscnyament de l'alguerks 
en unes dctcrniinades activitats (canqons, jocs, 
contcs, dramatit~aci6. cte.), davant la impossibilitat 
legal d'introduir I'ensenyament curricular del catala. 

Únicaniciit, i d'acord amh una circular ministerial 
dcl 2 de niarc de 1994 «Dialogo interculturale e 
convivenzademocratica: I'impegno progcttuale dclla 
Sciiola*. que preveu de fomcntar el respecte a les 


