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Que passara amb la llengua catalana? Sobre- 
viura als embats de I'actual revolució tecnolh- 
gica? S'han d'implantar mesures coercitives per 
tal d'assegurar-ne la presencia pública? Acabara 
imposant-se el castelli com a llengua del carrer? 
S6n qüestions, totes aquestes, que el ciutadi ca- 
talanoparlant. tard o d'hora, acaba plantejant- 
se. 1 s6n preguntes que, almenys immediatament, 
no tenen una resposta clara. Aquesta arnbigüitat 
6s producte d'incerteses, d'equívocs, que pla- 
nen sobre la  nostra prhpia identitat actual. Per 
exemple: ~Adrecar-se a algú en castelli a Cata- 
lunya significa discriminar-lo. Representa un 
signe d'exclusi6.» Perb encara. avui mateix, any 
1997, «ens veiern obligats obligats a ernprar el 
castelli per adrecar-nos a un guardia civil, a un 
militar o a un policia o, en altres paraules, la 
nostra cultura, tan aviat 6s titllada d'opressora 
dels drets lingüístics dels castcllanoparlants resi- 
dents a Catalunya, com es  veu obligada a rei- 
vindicar la  seva condició de minoritaria i opri- 
mida per la  cultura castellana» (vegeu pagines 
335 i 336). L'autor d'aquest Ilibre, professor de 
la  Universitat Autbnoma de Barcelona, presenta 
un ampli estudi descriptiu sobre la situaci6 de la 
llengua catalana en tres arees de la ciutat de 
Barcelona (Sarria - Sant Gervasi, Gracia i Nou 
Barris)  a trav6s d 'un  centenar d 'entrevistes 
exhaustives. Des de les respostes poden copsar- 
se postures distintives davant el fet lingüístic. 
Així irobem el catalanoparlant que s'ha fet les 
preguntes que encapvalen aquestes ratlles, o el 
que s'hi mostra poc o molt indiferent, o el cas- 
tellanoparlant que veu l'assimilació necessaria 
per a «ascendir» socialment o, sen7,illament, el 
qui «en passa» perque es troba en un imbit de 
vida quotidiana i laboral en el qual el catala no 

l i  6s e n  absolut  necessari. Aprofundint  en 
aquestes realitats, es  desprenen les implicacions 
i les subordinacions a que obliga la  unitut de 
mercar vigent (punt en que I'autor fa especial 
kmfasi) o, també, la situacili asimitricu del rc- 
coneixement del catali en relació al castella tal 
com es reflecteix en la Constitució. 1 en I'ende- 
mig, el nou camp de forces i 1luite.s ar~thnom que 
significa la Generalitat. Tot ben interessant i sug- 
geridor. Perh Flaquer acaha amb un interrogant: 
«¿,Podrh mantenir-se indefinidament una situacili 
de divorci entre una administracili pública amb 
una classe política i un estol dc funcionaris d'ex- 
pressi6 catalana, mentre al carrer I'ús efectiu del 
catala s'estdnca i poiser fins i tot rccula?» (pi-  
gina 346). 

Cal agrair a Emprius Club d'Opini6 la inicia- 
tiva i I'ajut financcr per a poder realitzar aquest 
cstudi. Posar sobre la taula analisis com aquestcs 
tal vegada pot ajudar a rcspondre'ns les pregun- 
tes del comencarnent i rnriltes més. 

ALA, 
LLLENGUA POBLlCA O PRIVADA? 
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