
. Canyada de I'Alenya. a la Canyada dcl Trigo i 
al Carxe. Els mestres els envien dcs de Favanella, "rr 
Jumella i Iecla i, per tant, desconcixen la  llengua 
dels seus alumnes. L'ensenyament en valencii. 
doncs, ni es planteja. 

Realnient, si cn poc temps no es producix un 
canvi social i polític sensible a les característi- 
ques culturals dels habitants d'aquesta comarca, 
cosa dificil d 'esperx de I'administració murcia- 
na, la llengua d'aquesta gent i tot el bagatge cul- 
tural que la integra esta condemnada a desapa- 
rkixcr. Ja sabem que. quan I'administraci6 no 
respon, encara ens queda la voluntat popular: 
per aixD m'agradaria que aquest article servira 
almenys pcr a prendre consci2ncia del poder qiic , 
unes fites imaginaries mal posades poden pro- 
vocar en la visi6 que nosaltrcs, com a valencians. 
tcnim de l'extensi6 de la nostra cultura. La fina- 
litat no era altra que apropar-nos a un raconet 
que, per aquest matcix oblit en que es troha, s'ha 
convertit en una aut2ntica pedrcra on podrem 

I > \ / < C ,  1 , , , , , r , , , > ,  <A,,,<>,,, </ ' , ,< / , , e \ ;  ,,,~,,./<., Jc, , ,  , u , , , ,  , ,,,,j;.r*,,,.,,, retrohar moltes coses que nosaltres ja anem .rohrr 11, ,c<rÍira,  Ca r.re <.Ti .lol-t2 d e l  
dant. C<rr.rc, z:ciel>r<,<Í<r e.1 ,s<rc~rd,re <lc 1997 ( f 0 t u g r ~ f i : b :  I'ert. M a y a n s l  

El catala de Benasc 

«Ea Bencisc quede pdcci gent de Berrcrsc. Fills 
de l3ericrsc ;a no en qitede guaires. Hi hei niolrn 
gerir que ha veniit de ,fbrci i que rcigorioi el ca- 
tnlurr n ~ é s  que el patu2.s. Erl patrc2s i en crilalrtn 
Iii liei moltes pcr1ubre.s que són igrial.~, yero (1 jo 
rro me ffi gdi el patu2s. I sigo d 'ac í  Biteno, s i  
que me f(i gdi, pero dan el pntu2s rio pitets uncir 
(e cap de picesto. No t'eriterien n ccrp de prtesto. 
Si  rio nios donem a rrigoririr el casrellano. quciri 
sallim ri fhra, pites el ragoneni mal el cci.srellano. 
Perqué rio som acosrunibrrrrs.» 

«Hombre, yo algun cliupurreuu de ciqirí ,sí qite 
lo hablo, pero hnblo mús el casrellano. Eri Be- 
ncisque hablrin el putirés, en Ca.sfejoii poco. Los 
viejos liuhlan el parués, que le llaman. Los viejos 
sí. -Uy, los viejos!, no los quitcis rií  dr «picyii», 
«baixii», «proil», «ici on va,s?» y todas esas co- 

sas. Los jóveiies del tienipo niío cso yci r i r ~ .  Lo 
hrth1nnio.s o lo criieiidenio.~, pero rio lo Iiol~lni~io.~. 
Si yo nie ~ ~ o i i g o  ri hrihlar con In .ji~i~eiirrrd del 
pitehlo. /)ices liriblumo,~ en co.stelltrrio. Aqrrí. Eri 
Beririsqrce sí. ,511 Beiiasqrre lirihlriir ho.sr(irite el 
prltltés.» 

«Yo lo Ircihlo poco, rio soy (le r i r l r t í  Mis liijos 
sí. El iiiciyor; el peqrcriio, y ni; riinrido, rroriircil- 
niente. Yo lo eiitieiirlo. y eiitieii(1o cl r:(itrildii. El 
peqicerio sieniprc ve In TV.7. FiJritr .si lo tirhrr 
eriterider hieii, qire ~ o r i c  todos los dihrtjo.~ ririi- 
niodos. El pntic(;.s iio .S? r.std p~rdicrirlo. Hciy icrio 
revisrti eii Gitnyente c/rte /os c/i(iv(rle,s Iiciceri cr-ó- 
riicas eii p(ifii¿.s y f o d ~ .  A ~(iiiihiéri 11ny niitclin~ 
cosfis de parué.s eri ln r,scirrlci. Y ln geiitr riirryor 
sienipre les Iiohltr en pritre¿.s. L o s  cr-íos lo <:o,ceri 
eri.seguidri. No lo hnblnri entre ellos, pc,ro .S(, />o- 

30 LENGUA NACIONAL + núm. 18 + m q  de 1997 



rien ri Ii(ih1arlo y lo Iiciblcin perfectnmente. Sahún 
es  qiriicí el  picehlo qite mds se Iirihla Cada día 
sr pierrlr. Mritrimoriios nsí del vulle,  poco.^. Casi 

Aqucsis tres tcstimonis directcs rcsiimeixen 
dc tal manera la situació lingüística de la Vall dc 
Benasc. que gairehé lan inneccssari I'article que 
scgucix. Tcstimonis. tots tres, plens d'incolic- 
rEncies. equfvocs i contradiccions. Perb aquesta 
rcalitat. incoherent, equívoca i contradicthria, 6s 
la que. inclefecLihlemcnt. viuen les Ilengües mi- 
nciritzades. 1 cl catala henasquis, aillat de la  
llcngua marc. sense cstatus d'oíicialitat i amh 
1.300 parlants, és ,  de bcn scgur. una de  les 
Ilcngües riiés iiiinoritzades de les que es Can i cs 
despan. 

La Val1 de Benasc ocupa la conca superior 
dcl riu Ésscra. als vessants dcl rnassís de la Ma- 
ladcta. aiiib un rccorrcgut de 34 km i una super- 
1-ícic dc 512 quilhriictrcs quadrüts. Es tracta. 
iloncs. rlcl rac6 més nord-occidental de la Franja 
dc Poncnt i dcls Paisos Catalans. Tradicional- 
ment. Benasc i Castill6 dc Sos. arnb les scves 
respcctivcs Arecs d'intluencia. han Iocalilzat les 
ducs suhcornarques de que es compoti la Vall de 
Bcnasc. Malgrai aqucsta hicefilia. cls naturals 
ilc la val1 tencn coriscihncia de la unital territo- 
rial quc conformen les dues zones, i a aqucsta 
unitat geogritico-huniana cl hcnasquks li aplica 
cl nom de «país. («lols els 1logrir.s d'isra lPrra 
rriresrrci: des de b'eri(i.sc hn.slci El K I ~ ,  des de Giri 
Irnsrn Llire, drrnt Irr vrtellu (i lofa ln vall, passant 
i lorrioril per  Castilló», Iia escrit el castilloncnc 
Rufacl Solana). Més que I'eterna disjuntiva «be- 
nasquhs. catala o aragonts?)). per a mi falsa, la 
qiicstió 6s «hcnasquts, Ilengua a par1 o dialcctc 
catala'?». La rcsposta podria scr: dialecte catala 
cn procés d ' independit~acih -parlo de seglcs. 
Els henasquescis, a causa dcl scu ai'llarncnt. han 
dcscnvolupat cls darrers segles una perccpci6 di- 
ferent dc la  realitat lingüística, una conscitncia 
dc dircrencia extcrna rcspccte a qualsevcil allra 
Ilcngua. fruit de la  cohesi6 interna de  la scva 
-cada cop mcnys colicsionada, tot s'ha de dir. 
El hcnasqu6s és respecte al catala un cas scm- 
hlant dcl quc I'aranhs és respecte a I'ciccitA. Un 
«sí. pcrd ... ». 

El catalii henasquks és  actualment una parla 
scnsc norma. La majoria dcls qui I'escriuen Iio 
fan aplicani la intuici6 sohrc una base ortogrhfica 
castellana, I'única que els lian cnscnyat. Els pa- 

naragonesistcs, altrament. I'escriuen amb l'or- 
tcigrafia dcl neoaragones, la  dita Jrihlu: perh 
aqucsta, pel seu volgut allunyamcnt de I'klini 
Ilatí. esdevé caricaturesca i poc prestigiada (su- 
pressió de la V, la H, etc.). El henasquts  va 
aguantar hastant la seva í'esomia catalano-occi- 
tana fins a Iinals dcl seglc xix. Des d'aleshorcs 
ha iniciat el procés de divorci lingüístic respecte 
al catala, a inesura quc anava incorporani in- 
fluCncies castellanes -no pas aragoneses, que 
sernpre n'ha tingut. 

Benasc ha experimcntat cn les darreres deca- 
<les una drastica trünsforrnacicí econhinica. Del 
monocultiu agrícola i ramader lia passat a una 
dcpcndkncia gairehé exclusiva del turisme i dels 
sectcirs que en sc5n subsidiaris. El sector primari. 
hegemhnic adés, avui gairehé és tan sols un al- 
buni dc fotos en blanc i negre. Els afaiiiats ra- 
tnaders benasquesos que firavcn a Salas de Pa- 
llars -se suposa quc sense canviar dc Ilengua- 
cstan tots enterrals. Aquest canvi cconhinic, evi- 
dentmenl. ha coinportat ca~ivis sociolingüíslics. 
La reorientacid cconbmica ha propiciat una ac- 
celcració dcl procés tl'aculturació viscut dcs quc 
la val1 es va ohrir al mc5n exterior a principis de 
segle amh la construcció de la cürrctcra princi- 
pal. Avui l'antiga institució Iámiliar pirincnca 
agonit7.a. S'iniposa la lainília nuclear. que afa- 
voreix la desaparició dcl contacte dirccre dc tres 
gencracions sota un mateix sostrc, el caliu de la 
tradició. Aixii és més greu en el cas dc Ics parc- 
lles mixtes de hcnasqucsoparlants i castellanci- 
parlants, les quals comporten, gairehé sensc cx- 
cepci6, un monolingüisiiie familiar castcll3. S6n 
nomhrosos, tamhé, cls casos de dos pares he- 
nasqucsoparlants que parlen als seus Kills en es- 
panynl per tacilitar-los I'educació. Aqucsts fills 
cnmprendran pcrfcctanient el catala henasquts, 
pera no seran capaccis d'expressar-s'lii. 

La parla benasqucsa -estigmatitzada popu- 
larmcnt arnh el nom de «patu&s», com tambC pas- 
sa  arnh I'occitA- era Iiegcmbnica. molt rica i 
útil en el contcxt dc la forma de vida tradicional; 
a cada concepte, per petit i insignificant quc fos. 
hi corresponia una paraula. Els bcnasquesos d'a- 
vui, pero. consagrats en cos i anima al sector de 
serveis. han visl cn I'cspanyol la llengua pricti- 
ca. la  que es  hescanvia pcr dincrs en els scus 
liotcls. rcstaiirants. refugis. a les seves hotigues 
i pistes d'esquí. L'espanyol. la llengua oficial. 
és  eina de progrés. El catala henasques, a lot 
estirar, sírnhol del passat. Mancat de prestigi i 





terciari. 1 aixb implica henasquesitzar. El henas- 
qu&s esta actualment e n  un estatus pre-fahrii,  
en un parli i escrigui qui pugui -i corn pugui. 
La vinculacid amb la llengua aragonesa no I'ha 
salvat fins ara de I'anarquia a tots nivells: orto- 
grhfic, morfolhgic, I$xic, sintictic ... La feblesa 
del dissortat aragonCs i l a  seva difícilment im- 
plantablc normativa nci contribueixen gens a atu- 
rar el prcicés d'empobriment del benasques. Cal 
que les autoritais linguistiques de la Val1 (Alasets, 
Guaient. Ferrcr, Saura Raniis ...) assumeixin corn 
a principal repte la depuració de la seva Ilengua. 

Si Joaquim Monclús 
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Josep Iglésies 
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No pot ser que un inaleix autor en  un mateix 
text escrigui cnrrstiils i cunsurs. llomhrigos i 
llonihrics. reloj i reloche ... Quan aixo passa no 
estem davant de variacions locals, sin6 davant 
la penetraci6 -scnsc resistkncia- de solucions 
estranyes a la Ilengua. No es  pol obrir mks la 
porta del catali benasques a paraules torasteres 
que desplacin Ics autbctones. Aquesta Iiibridació 

és, malauradament, més propia de l 'aragones, 
on tot hi cap. El catala benasquks ha arribat als 
temps moderns minimainent compacte,  pero 
compacte. Una bona tasca depuradora el podria 
convertir en una llengua molt sonora i boiiica. 
exbtica i ,  per tant, turistica, adequada a les ne- 
cessitats actuals del «país». 

Mentre el catali benasquks sigui una Ilciigua 
sense una ortografia unificada i sense un ICxic i 
una gramatiea fixats, no es podr i  implanlar a 
les escciles ni podrh aspirar als usos oficials. Es 
continuad trobant en condicions aclaparadores 
d'inferioritat en la seva compettncia amh la llen- 
gua castellana. Caldria una llengua renovada 
com més allunyada millor de I'espanyol per a 
evitar l'assimilaci6. Aquest procés de norniati- 
vitzaci6, més llarg, neccssitaria d'alguns mcsos. .. 

4) Amb una llengua ja digniticada. entrem en 
el terreny de les reivindicacions, anib cl niodcl 
aranes com a referent. En aqucst procCs hi hau- 
ria divcrsos passos: el primer, deinanar al g»- 
vern aragonks el reconeixement de I'especilicitat 
del henasquhs i la seva condici6 dc llcngua a 
part de I'aragonks -i si cal, del catali-. Acte 
seguit, demanar la moditicació dc I'Estatut d'Au- 
tonomia per a reclamar I'estatus (le Ilengua oli- 
cial dins l'Arag6. tal corn I'aranks el tC dins dc 
Catalunya. Aquest procés. polític, por allargar- 
se ben bé uns cinc anys ... 

Evidentment, cal ser conscients quc tii tan sols 
una situaci6 a l'aranesa no garanreix la supcrvi- 
vkncia -ni tan sols l'estatus del catala!-. Peri) 
almenys d6na alguna possibilitat. Aqucsta 6s la 
gran difcrtncia amb I'estatus actual. que no en 
dóna cap. El  parlar benasques no pot viurc no- 
més a base d'un concurs literari a I'any, per rnolt 
ben intencionat que sigui. TC moltcs altrcs nc- 
cessitats. Si no són satisfetes pels propis parlants. 
desapareixeri ben aviat. 

La causa del benasquks és una de tanres cau- 
ses dins el catala, pero per la seva especilicitat. 
i pel fet turístic diferencial dins el que 6s la Fran- 
ja, és el iront d'una guerra silenciosa i incruenta 
entre I'espanyol i el que queda de la nostra Ilen- 
gua. Ningú que Ilegeixi aquestes ratlles no Iiauria 
de romandre neutral en aqucst conflictc. Rcs no 
seria inés trist que contemplar amb passivitat. 
sense resistencia cultural, com la Ilcngua de la 
«Meseta» avanga irrcmissiblemeni, com el deser1 
del Sahara, damunt les nostres fronteres. Quan 
el benasquks desaparcgui, el que hauri  desapa- 
rcgut Cs la manera que a Benasc tenien de parlar 
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catala («el patués es la  madre dcl catalán». va supcrha val1 tlc iriunliiny;i qiic alhcrg;~ cls dos 
dir-rnc un andalús fincat al «pais»). Parodiant sristres dcl Piriricii, I'Anclo i el Piiccts. Al ccistat 
un ve11 espot televisiu, diria que «Catal$n. cuan- d'aqticsr dos coloss<is. I'licrnorahlc Pica (J'Eslals 
do el benasqués se pierde. algo tuyo se pierden. -qiic te cl duhicis Iiorior tlc ser cl cini iriés al( 
Quc cls catalans nacionals cihrin en coiisciencia de la Catiiliiiiy;~ pi-uttciil-. no 6s iiits qoc i in  

quan hi vagin. Per ventura aqucsta consciencia- boiiy ho(errii aiiih Ir~rtiia dc rcsifnaci(i. cl;iiitli- 
ci6 no f6ra necessiria si parléssirn d'un crmot cacih i cc inl '~ i r~~~is i~ic ,  Eti i'i. dc c;i~:iI:~tiisi~~c. 
perdut, perh es tracta de la Val1 de Bcnasc, una 

CADECA entén els Palcos Catalans 

L'etapa dc J.M. Pujals coni a conscllcr d'E- 
ducaciú constituí el tcnips dc major emhranzida 
en la normalitzaci6 de  la llengua calalana dins 
I'hmhit dc I'cnsenyament. A Pujals sc li veuen 
algunes de les ciaclerístiqucs que varen fer ian 
important la tasca dc la Mancomunital de Cara- 
lunya a principis d'aclucsi segle: té uns objectius 
clars i ,  per exernple, ara. com a conseller rle Cul- 
tura. incorpora al seu gahinet persones quc tcticn 
notables dilérencies ideolbgiques amh el1 perh 
que es caracteritzcn per un patriolisme insubor- 
nahlc. Estic pensant. en casos con1 cl dc I'cscrip- 
tova Isabel-Clara Sim6. 

Lhgicarncnt, quan es  produeix alo_un avanc 
en cl procés de ntirmaliizaci6 lingüística. imme- 
diatament s 'alcen vcus en contra, sovint hen 
rnar_ginals, pcrb cn qualsevul cas intenten fcr tant 
dc mal com sigui possihle. 

En l'kpoca Pujals va destacar I'aciivilal d'una 
associació nascuda a Salou i expandida stihretcit 
per divcrscs cornarques de les rodalies dc Tarra- 
gona, anornenada CADECA (siglcs correspo- 
nents a Coordinadora de Afectados en Delensa 
del Castellano). Aqucsta gcnt reivindicava e1 drel 
que cls scus tills rehessin l'ensenyanieni en cs- 
panyol i el dret dc tots cls pares i mares a escollir 
la llengua vehicular que més els plaguts (cntrc 
les dues ol'icials) per a l'cnscnyament dels fills. 

En cl scu discurs. hi dominava la rel'erkncia 
als drets individuals de les pcrsotics (mcntre si- 
guin dc  parla espanyola. perque. evidentinent. 
mai no han fe1 ni una rcfcrhncia als drets del.; 


