
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.; 



qui parlen gallec, arab o amhzight, ni tampoc 
cls preocupen cls drets individuals dels catala- 
noparlants del País Valencia o del Rosselló). 

Portats a les últimes conscqüEncics, els pres- 
supbsits dc CADECA menarien a una doble xar- 
xa d'ensenyament a Catalunya (una xarxa cn ca- 
tal3 i una xarxa cn espanyol) i ,  per tant, a la dis- 
gregaci6 efectiva dels infants en dues comunitats 
lingüístiques (i, cn conscqii6ncia. probahlement 
lamhC cn dues comunitats nacionals). La política 
lingüística de la Gcncralitat dc Catalunya va te- 
nir Iiahilitat suficicnt per a esquivar aquesta tram- 
pa-hoinha per a la futura conviv6ncia en cl país, 
i aconseguí de deixar en minoria els punts de 
vista dc les associacions iiiarcadamcnt cspanyo- 
listes. 

Si els ho preguntaveni un per un. segurament 
els memhres de CADECA afirmarien que no hi 
lia cap eniitat nacional anomenada <<Paises Ca- 
talans». que la Constitució cspanyola no la rc- 
cnncix, i. per lant, que no existeix. Pero pixarien 
liira de test, pcrqii? clls matcixos cns forncixcn 
I'cvidkncia de I'enfortiment d'aquest projecte de 
nacil, catalana unida i sohirana. 

En plena cfcrvescEncia dc CADECA, hi havia 
una escola concreta de la Vila d'Eivissa quc es- 
lava posan1 en inarxa un projecte de calalanil- 
zaci6 de I'activitat educativa al centre. El projecte 
va cnfurismar un scctor dcls parcs i mares d'a- 
luinnes d'aquella escola. Fou la primera vegada 
que a I'illa d'Eivissa han circulal fulls volants 
dc CADECA. Tiils Iii virem pensar: I'illa d'Ei- 
vissa fou conquistada l'any 1235 per unes tropes 
catalanes comandades per Guillem de Montgri. 

arquebishe de Tarragona. Se suposa que les naus 
partiren de Salou. Les illes d'Eivissa i Formcntcra 
forcn administradcs des dc  l'arquebishat de Tar- 
ragona fins a finals del segle xvrii. 1 a finals dels 
anys vuitanta del segle xx, tamhé procedents de 
Salou. arrihaven els pamflets de  CADECA per 
impedir que les escoles d'Eivissa funcionin en 
la llcngua quc. dcs dc la conquista comandada 
per Guillem de Montgrí. 6s la prbpia de I'illa. 

Podia ser només una tempesla d'estiu. O una 
oreneta. evidentment de les que no fan cstiu. No 
quedava clar que. ncimés pel repartiment d'uns 
qunnts fulls. CADECA tingués clara la qüestii, 
dels Paisos Catalans. 

A finals d'octubre de 1996, empero. s'han dis- 
sipat tots els duhtes. Bicirio de Ihizci trcia un 
anunci de vuit mhduls (per lant, tl'unes cincluan- 
ta mil pessetes de prcu) on s'anuncinva la crca- 
ció d'una associacii, anomena<la Asociaciún en 
Dcfcnsa dcl Castellano (ADECA; fixau-vos que 
li ha caigut la C (le Catalunya. perb quc s'lii as- 
scmbla pcrillosamcnl). Aquesta associacií, inlcn- 
tara incidir sohretot dins I'hmbit dc I'cnsenya- 
ment (aclualmenl el més catalanitzat, a Ics nostrcs 
illes), perh no renuncia a expandir la seua acti- 
vitat a d'altrcs hmbits d'ús (per si el procés de 
catalanitzacili s'hi va enfortint). 

Que s'organit7,i la societat civil espanyolista 
és hen perillós. perqu? pcit prciduir crintlictivitar 
social i trencaments importants. pero iamhé té 
el seu cantí, positiu: constitueix el signc incquí- 
voc que el procés de normalitzacií, dc la llengua 
catalana continua endavant. 

Els joves escriptors i la unitat de la Llengua 

El passat mes d'octubrc I'Associació de Joves una llcngua en comú 6s el que dóna sentir a 
Escriprors cn Llengua Catalana va celebrar el seu aquesta associació. 1 malgrat ser aquest I'esperil 
XVI Congrés al País Valencia. L'AJELC 6s una que la mou. a nivel1 de suhctinscient continucn 
associacií, quc abasta tots els Paisos Catalans i funcionant els prejudicis cn  contra d'allh que 
que, per a pertinyer-hi, s 'han dc complir dos alguns anomenen I'»intervencionisme» dcl Prin- 
requisits: ser menor de tren1.a anys i escriure cn cipat de Catalunya. 
catala. El fet d'escriure, de ser jove i de tenir En una societat politicamenr, lingüísticaiiient 
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