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Un acostament a les Ilengües 
minorítzades del sud-oest europeu 

per Frederic Purés i Monfort 

Un grup de joves, amoinats per la situació de 
la nostra llcngua i interessats cn els problemes 
dc Ics Ilengücs minoritzades del voltant, vircm 
constituir, lua tia prop de (los anys i mig, I'assu- 
ciació L6, Acci6 Pro-Llengües, amb la intenció 
de vetllar per la interconeixenqa dels següents 
dominis lingüístics: aragones, astur-lleonks, 
hasc. catala. galaico-portugues i occita, els quals 
cs trobcn, tots, al sud-oest europeu i que s6n 
amenaqats d'una progressiva substitució lingüís- 
tica. El nostre desig 6s aturar I'actual procés 
d'homogcneització lingüístico-ciilturai imperant 
en els estats espanyol i trances i en la majoria 
dels d'Europa i de més enlli i toi. 

Com a associació mircm dc trcncar el silenci 
inlormatiu existent en cada una d'aquestes sis 
hrccs, fcnt conkixer sobrciot allb que s'lii fa per 
Val d'avanqar en el reconeixement. digniticació 
i normalització de la Ilcngua. Fruit d'aqucsta vo- 
lun(at de dií'ondre la realitat plurilingiie del sud- 
oest curopcu, cditcm un butllctí bimcstral, Lleii- 
8iie.s Vives, que trameteni de franc a qui ens el 

demana i que és obert a tothom qui vulgui enviar- 
nos informacions sobre alguna de  les sis Ilen- 
gües. És escrit en I'idioma propi de cada esfera 
de la qual cxposem I'actualitat. Hi denuncicm 
les agressions que pateix la llengua en qüestiii i 
scrvim dc vcu a Ics associacions que hi treballen; 
també fem rnanifestos. col.laborem en canipa- 
nycs ... 

L'associació no s'involucra en les reivindi- 
cacions lingüístiques de carrer que uns o altres 
puguin fer. Tanmateix, els doncm suport. com 
Erem darrerament en «A Mesa pola Normaliza- 
ción Lingüística», dc Galícia, que intentava de 
frenar la intenció de la casa Scat dc batcjar cl 
seu nou model de cotxe amb el nom espanyol 
dc Arosn, cn cornptcs de fcr-lio amb I'única Ior- 
ma oficial del topdnim Aroic.srr. 

Igualment, membres de I'associació assistim 
sovint als actes que s'organitzen en aquclls Ilocs: 
~L'aragonCs en a carrera», «Día de les Lletres 
Asturianesn, «II I  Corsa Aran per s a  lengua». 
«Kiloinetroak» ... La participació en aquests es- 
devenimenls ens permet viure de prop cada con- 
flictc lingüístic, a mCs d'cstablir lligams amh els 
grups locals de defensa de la llengua i rccollir 
expcriencies, material ... 

Els objectius dc la  nostra associaciú es man- 
tiiidran vigents Iins que aquestei Ilengúes no as- 
soleixin la normalitat. Menrrcstant, farem mans 
i manigucs pcr tal que els processos de norma- 
lització lingüística siguin cuneguts fora dels scus 
ambits respectius. 

Si voleu rebre LlengüesVives o saber rnés coses 
de/ nostre grzrp, podeu posar-vos en contacte 
amb nosaltres escriijii~t-nos a l'udreca sexiient: 
L6, Accirj Pro-Llrngües - Apartat de Correu.~ 
5224 - 08080 Barcelona. 


