
Breu informe apressat sobre la situació 
de la llengua al País Valencia 

L'any 95 va portar pcr al País Valcricih un canvi 
important. un caiivi dc color cn cl govcrn valencii. 
Un canvi dc govcrn suposa en el cas valcncii impor- 
tants conscclii?ncies en el lerrcny lingiiislic. La soci- 
etat valenciana nci ha aconseguit ler tle la norma- 
litzacid lingüística una causa civil situada niés enllh 
del partidisrne polític, corn succccix al Pririciliat. Els 
tcmors dc marxa cap cnrcrc d'liii 1irocLs cncara no 
aconseguit i .  per tant. fehle eri Ics scucs corisccu- 
cions es veia niés i mes eviclcnt. Finalment els pro- 
nhsiics niCs pcssimistcs es reien realicai. el Partit 
Popular giianyava pcr0 no obtcnia la niajoria 
absoluta i es veia tihligar a p:iclar :imh UnitiValcnci- 
aiia. S'unien. per lani. la drela ;inliv:ilcnci;inista i 
I'alisurtl secessionista. 

A finals de  l'any 93 es  crea cl Blric tle Prosrés 
Jaunic 1. un movimcnt proiiiogut rlcs d'Acció Cul- 
tural del PaísValcncii, que preréii orpanitzar d'iina 
inaticra cricaq el valencianismc civic. Aquesta 
cirganitzacid s'uncix aiiili altrcs ja existenis. crin1 
ara Ics üssociacions cíviqiics pcr a I;i noriiialització 
tlc I n  Ilcngua del sud del 
País Valcnci;l o la potcni . .  - 

Fetlcracití Escola wilcnci- 
ana i rlcscnes d'assciciacions 
cu l lu ra l s  d e  to t a  mcna .  

dc portar-lo a tcriiic Cs un  dcurc dc qualscvol 
forin;tciri política valcnciana. pcr damuni d'adscrip- 
ciuns iclecil0giqucs concretes. 

La ti ni id es;^ del gtivcrii anterior (PSOE) cn inateria 
de nornralilzaciii lingüística i les Ilaciines que hi 
rlcix:~ (hoicol a TV3, haixa r]ualilnl de Canal 9, 
iricoiiipleta norrrialii7ació dc I'administracid. no 
rcconcixciiient de cap auloritat lingiiística. i poca 
dccisió cri el caiiip de  I'cnsenyaincnt) lan que, 
nial:r:it I'augnicnt del concixciiic~it del cataliregis- 
trat pcl ccns del 92. I'ús públic siga dcficitari i el 
procfs dc suhstit~ició encara no s'haja aturat. El 
sistcin;t cdiicatiii ainh dohle línia (calala/casiell:i) i 
diicrscs modalit~its (irnniersid o inciirporacií, pro- 
gressiva). dcixat a la lria dels pares. Va que calga 
orpanitziir-sc pcr fcr canipanycs dc matriciilaci6. 
inl¿irniar cls pares. denunciar riiancances cl'urga- 
nitzacici. cic. 

Els valcnci;ins coriscicnts la  anys que ens Iiciii ndo- 
nai que cal cst;ir «rgarutzats i a l'aguait en qualscvol 

L'esiralegiaen aqiiells mc- 
s«s cra donar una iiiiatge dc 
front civil prilenl tlavant la  
iniriiiiii.ncia de les eleccicins 
i cIc I'aniinciada victoria dc 
la drcia. L'ohjectiu fona -  
mental  d ' a q u e s i s  g r u p s  
va lencianis tes  6s a r a .  
dcsprCs d'un any de grivcrn 
tiel PP-UV. d ' aconscp i r .  
mitjancant la frirc;acivil, qtic 
el Xovcrn valencii actual i 
la scicietat valenciana aca- 
ben acceptant que el procts 
de iioriiialització lingüísiica 
6s imparahlc. que iio cs pot 
tornar cnrcrc i que la tasca \ , j t i i i i i i  ti,.: m ( s r , :  !i<.,i::,,, .i/ c'ri,ir.. ir, dliii,,,, .tii,i~,irici (loiiier.ili;i: I > ~ . ~ ~ .  h ~ . ~ ! ; ~ ~ ~ ~ .  ri.ii.iii~iii. iai,i i) 
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circumsthncia. És per aixb que darrerament, quan 
cns trohcm amb gent del Principat. sc'ns fa sempre 
lamteixapregunta: NI ara ... quE fareu'?)) 1 la resposta 
6s: «Vigilar i Iluitarn. i tot seguit: «I vosaltres, fins 
quan de temps continuareu pensant quc 11s troheu 
enel millor dels mons possibles?» Ladesmcihilització 
dc la societat civil del Principat davant el lema de la 
Ilengua és preocupant, s'ha denunciat a bastament 
(Branchadell, Sola, Quim M01126 ...). Compartimun 
munt dc problemes: es niantenen aquí i allh pautes 
diglbssiques, es doblen poquíssimes pcl~lícules al ca- 
lala, la pressió del casiella ens porta tots a la pidgi- 
nilzació: tot aixh mentre cs congelen les lleis de nor- 
malització o no s'acahen d'aplicar lins al final. 

Cal, per tant, organitzar la socictat civil arreu dels 
Paisos Catalans, arribar a ser conscienís que coni- 
partim inolts més prohlemes que no pensem. adonar- 

nos que el que ocorre a un dels memhres ho pateix 
tot el cos.Al PaísValcncih hi ha tres oh.iecctius cabdals 
per als prbxims anys: 

1 .  Convertir el tema de la Ilengua en un tema 
civil. 

2. Comhatre el secessionisme lingüistic fcnt que 
cs reconega oficialment l'autoritat lingüística de la 
universitat valenciana a través de I'lnstitut Interuni- 
versitari de FilologiaValcnciana. 

3. Defensar a capai espasa l'cscolapública, greu- 
ment amenacada pel mapa escolar elaborat per la 
Conselleria d'Educaci6 i Ciencia. Al País Valencia 
I'enscnyament privat és un ensenyament aculturit- 
zador. 

Si tot aixb s'aconsegueix. i s'arriha aaconseguir so- 
ta un mandat de la tlreta, el País Valcncih Iimiria 
entrat en una nova i esperanqadora etapa. 

La llengua catalana a les llles Balears i Pitiüses: 
un futur (més) 

per Bernat Joai? i Mor; 

Ili Iia persones. actualmcnt, a Ics Illcs Balears i 
Pitiüscs. quc tcncn la sensació quc s'han liegat els 
1111s i Iii torncn a vcure normal després d'un niiratgc. 
Em refercsc. naturalnienl., a la hreu etapa dc gov- 
ern de Cristhfol Soler. Durant aqucst any han 
convergit una serie d'elenicnts quc podcn haver 
ofcrit -cn alguns casos, amh I'ajuda dels miljans 
de comunicació, més del Principat que no de les 
Illes- una imatge distorsionada de quina Cs la si- 
tuaci6 rcal dc la Ilengua catalana en el nrislre arxi- 
@ag. Els elements de confluhncia positius han estat 
divcrsos: 
a) Pcr un cantó. el fct que la societal civil de les 
Balears i Piiiüses es mou. A les Illes lii ha liagut cn 
els darrcrs dos anys un grau de mobilització perla 
llengua prnu rnés imprirtant que no a la resta dels 
Paisos Catalans. L'organització del Correllengua a 
Mallorca, la Diada per I'Aulogovern, la prolusió 
dc dchats púhlics al voltant dc la qücstió lingüística 
ofereixen una perspectiva del moviment existent 
cn aquest hiiibit. 
h)  Pcr 1 'altre, el fet de trtihar per primera vegada un 
govcrn «autonbmic» (ho cscric ciitre cometes per- 

que una autonomia dc tcrccra com la dc les Balears 
no gestiona prhcticamcnt res d'allb que afecta la vi- 
da quotidiana de la gent, ni quasi res de I'econoiiiia, 
ni de la planificació educativa, ni de res m&) scn- 
sible a la  mohilització en favor de la Ilcngua. Aqucst 
factor semhla possihilitar algun canvi rcal cn la 
política lingüística vigcnt tins ara. Evidentment, la 
postura pcrsonal dc Cristbfol Soler i de hona part 
dels membres del seu govern snhre la qüestió dc la 
llengua s'acostava m t s  a la de Jordi Pujol que no a 
la devidal-Quadras. 
Tot plegat ocasinni allb que algun mitja dc comu- 
nicació (del Principat, 6s clar) va qualificar de «Pri- 
mavcrade Palma)). L'aparell del Pariit Popular, em- 
perii, ben aviat varecol.locar les coses, d'acord amb 
les scues convcni&ncics, dc mancra quc actualment 
hi ha un gcivern «autonhmic» encapqalat per un 
president que s'cxpressa en un catalh catastrbfic. 
que mostra de tant en tant tics «blavers),, que parla 
amb més SrcqüEncia amb la Plataforma en Delensa 
de sa Llengo Bale5 (sic)  que no amh I'Ohra Cul- 
tural Balear i que diu que la política lingüística s'lia 
de fer «?ense trirqar mai la maquinan. 
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