
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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