
Normalització Lingüística 

O P I N I Ó  

La nova Llei de 

E slcm vivint uiic moiiients de desassossec en iot 
allii quc fa referkncia a la llengua catalana. l. 

ilrris aqucsta tariiborinada d'opinions i crileris no es 
veu una idea clara. prou niajoritaria. ni tampoc una 
posició ferni:~ per on k r  pretlominar la veritat i la 
justicia. l. per a mCs complicació. no excel.leisen per 
enlloc els principis jurídics de I'Estatut d'Autonomia 
aprovat per referkndum. É s a  dir. sota el rnanicll jurí- 
dic vigent al Principat de Catoliinyii, no hi ha cap ide- 
ologia lingüistica qiic sigui hcgcmhnica, ni entre els 
mateixos catalanoparlants. 

Per tal d'aiialitzar-h«. podriem dir que exislciscn 
dues grans posicions: la dels qiii no volcn alterar I'ac- 
tual silunció (fixuda pcr la Llci de 1983). que diuen 
que tan snls deseiivolup;int-la un xic ja n'hi ha pruu. i 
la dels qui consideren que cal fer iina nova llci per a 
atorgar a la Ilenguo calnlana mt s  prcrrosatives en la 
vidti social. 

Dins el primer grup teniiii els partits politictlmcni 
sucursalistes com són el PP i el PSC. que han cntrat 
en una escorncsa clectoralisla. ates que en el niercat 
electoral volen esgarrapar els mateixos electors c:is- 
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progressista. Salvar el hilingüisnie soci;rl ha rcsultat 
ser un ol>iectiu eii si niaieis i unir cxplicació coiituii- 
dent de I'ideari d'aquells parliis i grups. Taiiriiateix. 
és una tal-lacia tliie cna~hrcix I';iutkiitic oijectiii. que 
seria c«niinu;ir iirnli Ics priorit;its de que disposa el 
casiella i nixí dciuar heii protegits eIs m«n«lingüistes 
castellans. És a dir. no prelenen el hilingüisme real i 
efectiu de tole la pohlrició. sirió el iiionolingiiisme 
dels seus. Soi:i el rn;intcll del tiiliiigüisnie volen amci- 
gdr la verponya dels espanyols rec;ilcitrrinis a no vn- 
Icr la Ileiigua catalaiia -pero que no goseii dir oher- 
tanienl que nci I;i volen-: pcr iiixil han triar aqiiest 
mot amhivaleni que significa una situació. pero qiic 
en realital cxpressa el seu inonoliiigüisme. 

Enmip d'aquesta colla tenini les cr~scs rcginrials i 
els grups anonienats CADECA. profcssors del bilin- 
güisme. Assrici;iciO pcr la T»lerincia i contra la Dis- 
criminació. etc. Darrerament eiicarri s'hi hri ;ticgil un 
Fhrutn Babel. que. si hé \rol fer creurc que ofcreix uii 

tellanoparlants. A redós d'atluestes frirccs políti- 
clues exisieixcn grups socials i riuclis d'opinió 
que els doncii suport sota fal-lhcies i 
idees eshiaiwades. :imh gran :ijut 
de dcicrrninats mitjuns d 
coinunicació escrita. 

Un dels lerncs m& 
propagats per aquesta 
posició és la salvació del 
hilingüismc. La pnraula 
hilirigiiisr?ze és I'element 
mes imporlant d'un dis- 
curs que vol semblar , 
democrnta. toleran1 i 
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missatge neutral, parteix de proposits falsos com 
afirmar que la normalització del catala ja ha arribat 
al seu punt final i dir que les administracions públi- 
ques no han d'intervenir en aquest debat perquk l'ús 
del catalh ha de tcnir caire neoliberal. Claríssima- 
ment aquest F¿irum ohlida ací que, als catalans, I'Es- 
tat Espanyol ens ha anat imposant el castella a través 
de multitud de normes 

En aquesta campanva-dehat sobre la nomalitza- 
cid. els conciutadans esmentats encara fan servir a 
tnrt i a dret rls verbs obligar, inrposar o exigir. Aquests 

Els partits, políticament sucursalistes, 
com són el PP i el PSC, invoquen, per 
una banda, el blllngüisme i, per I'altra, 
no volen sentir parlar d'obligatoiietat 
del catala; se'ls veu el Ilautó de no ve  
ler obtenir, al final del procés, un bilin 
gülsme efectiu. Volen que per inercia 
s'imposi el castella. 

gmps afirmen que el cata15 no es pot obligar, impo- 
sar o exigir a ningú. Ara bé. entren cn una contradic- 
ció total: si. per una banda. invoquen de totcs passa- 
des el hilingüisme i. per l'altra, no volen sentir a 
parlar d'obligatorietat del catala, se'ls veu el Ilautó de 
no voler obtenir, al final del procbs un bilingüisme 
efcctiu. Volen que per inercia s'iinposi el castella. co- 
sa que ja fa temps que passa. 1, si hi afegim que. per 
la Constitucití, cls catalans tenim I'obligació de saber 
el castella pero que els castcllans no la tenen de sa- 
ber el catali. resulta que la igualtat plena de drcts i 
deures, pregonada per I'Estatut d7Autonomia, és Ile- 
tra morta. 

Altres mots migics que s'han posat en circulació 
són qliola i sanrió. Seguint el f i l  de la intolerancia 
Iiispanica. no s'admet de cap manera aplicar a la Ilen- 
gira catalana les mateixes quntes i les matcixes san- 
cions que protegeixen la Ilengua castellana. No pro- 
pugna el nostrc Esiatui la igualtat de drets i de 
deures dels ciutadans de Catalunya? 

Caltre grup, el que tebricament esta a favor de fer 
un pas cndavant per normalitzar la llengua catalana. 
tampoc no es mostra compacte, unitari i cnmprom&s 
en aquest tema. com seria de desitjar. Podriem dir 
que -alnieriys aparentment- són pcrsoncs que es- 
tan sota la direcci6 política de CiU i ERC, partits 
que. amhdós. rehen el suport de diverses entitats. 

El grup (CIU i ERCJ que tediicament 
esta disposat a fer un pas endavant per 
normalifzar la Ilengua catalana, tampoc 
no es mwtra compacte, unitari i com- 
promk en aguest tema. A I'hora d'apli- 
car el grau i el nivell dels nostres drets 
lingifstlcs 6s com un ens invertebrat, 
sense una clara pauta deis objectius. 

d'intel.lectuals i d'associacions i institucions. En el 
fons aquesta gent, a I'hora d'aplicar el grau i el nivell 
dels nostres drets lingüístics, s6n com un ens inverte- 
brat, sense una clara pauta dels nhjcctius 

El govern de la Generalitat mnlt poques vegades 
ha mostrat una autkntica fablera pcr la llengua cata- 
lana. Sempre fa el paper de desmenjat. Diu que obli- 
ga, pero no fa res per fer efectiva I'obligació; diu que 
impulsa. pero no defensa els interessos dels ciuta- 
dans És com si no s'acabes de creure allb que predi- 
ca. Parla de no córrer, pero no camina i resta aturat. 

El govem de la Generalitat molt poques 
vegades ha demostrat una autentica 
fal4era per la llengua catalana. Sempre 
fa el paper de desmenjat. 

Les institucions. les associacions i les entitats que 
donen suport a la normalitat de la Ilengua catalana, sí 
que saben alla on volen arribar. malgrat que Catalun- 
ya no tingui la sohirania merescuda. Pero, no dispo- 
sen de cap ajut niediitic: i fins i tnt el matcix govern 
fa veure que no les sent. Tanmateix. aquest govern, 
amb la nova llei en marxa, veurem com s'espavila i 
com resol tot allb que té pendent. Es tracta de veure 
si esta més amatent a defensar els drets lingüístics 
dels consumidors i dcls ciutadans. o bé si continua es- 
tant-se al costat dels fabricants. cmprcsari$ comer- 
ciants i disiribuidors. sense atrevir-se a obligar-los a 
res. D'una hnra lluny veiem que CiU no té cap pro- 
blema a exigir el catala a les administracions dc Ma- 
drid; en canvi. no té el coratge d'exigir el mateix als 
responsables de la hurgesia catalana. 

En definitiva. la nova llei 4 e i x a n t  de banda les 
definicions de llengua prhpia i llengua oficial i. entre 
altres. els ambits de I'ensenyament i de les adminis- 
tracions púhliqucs- trobari punts critin en tres o 
quatre moments, com quan, per les nostres normcs 
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1 petiodistes d'aquests mitjans no tenen 

cs vulgui obligar a eti- 
quetar en catala els 
prospectes i catilegs 
(tal com, per Ics nor- 
mes estatals, s'obliga 
a Cer-ho en llengua 
castellana). Després, 
pel quc fa a la dispo- 
nibilitat a parlar en 
catala, i,com incidiri i 
tindra efecte la llei en 
les empreses, serveis 
comercials. ofici- 
ncs dc professio- 
nals, etc.? T quina 
sera la quota de .~ ~~ - -- 
catala en els mit- 
jans de comunica- 
cid social'? 1 per últim, per a fer efcctivcs aquestes mcntals de Ics pcrsones no s6n pas iin bon pariinetre 
ohligacions. quina mena de coercions caldra aplicar? per a mesurar I'encrgia d'una Ilensua. ni Iio sóii tani- 

La pressió dcls ciutadans ha quedat somorta des poc els drets col.lcciius dcls pohlcs. sin6 simplement 
del punt de vista mcdiitic. visl que actualment tenen I'estadistica deniogrifica. La dcmografia catalana f:i 

multa més presencia i pes els qui van en conlra de la icmps que Ié iin creixeiiient vegetatiu iiiolt pohrc. i 
llcngua catalana que no pas els catalans que invoquen aixh rcpcrciiicix en la salur de la Ileiiglia catalaiia. 
la salvaguard:~ dels seus drets lingüístics i que es quci- Esta demostrni que aqiiclls paisos qiie teiien uiia alta 

taxa de natalitat -encara que el scu PIH sigui miser- 
rim i la seva cultura suhalteriia- projecten una f n r p  

NO disposem de mitjans de comunicació cmcrgcnl de gran fiiliir. Catalun!la. eii canvi. sense 
d'arrel catalana; fins i tot els mitjans 
propietat de la Generalitat i dependents 

punts de referencia catalana i treballen, poder sohiri. sensc cmhranzirla política i amh uiia 
inconscientment, amb valors i referents decadencia deniogrifica gal«pant, ha de ~entir-se 
absolutament espanyols. com tolcrad;~ a casa seva niateix i, en lloc de ser mes- 

tressa i senyora de la llcngua i del lerritori. rnés aviat 
hi figura c«m a invitada i se seiit t r~ctada com a rello- 

xen de la discriminacid que pateixen. Per suposat que gada. 

del Parlament no tenen prou clares les 
idees per a crear opinió i s'amaguen 
quan han de ser bel4igerants a favor 

nu disposem de mitjaiis de comunicació d'arrel catala- Quan els catalan~ fcm allo qiie com a poble pen- 

La demografía catalana fa temps que té 
un creixement vegetatiu molt pobre, i 
aixo repercuteix en la salut de la Ilen- 

na: fins i 101 els niitjans propietat de la Gcncralitat i 
dependents del Parlamcnl no tenen prou clarcs Ics 
idees per 21 crear opinió i s'amagucn quin han de ser 
bel4igerants a favor dels drets histories dels calalani. 
Els periodistes d'aquesls miljans no tenen punts de 
referencia catalana i treballen. inconscicntmcnl. amh 
valors i referents absolutameni espanyols 

Per dcscomptat. cal no ohlidar que cls drets [cona- 

deis drets historics deis catalans. Els gua catalana. 

scm que Iieni de fer i quan els nosirc.; capdavanters 
es creguin alli~ que prediquen ... Qiian en la practica 
fem tot allo que exigim als de Madrid ... Quan. en de- 
finitiv:~, considerem que la Ileiigua catalana Cs I'únic 
element que avui cns pol autodeteriiiiiiar i estiguem 
disp«s;its a defeiisar-la aiiih cspcric dc sacriCici. ales- 
llores estic scgur que el nostre poble tindrh la sohira- 
nia esperada i seri un país amh digniiai. 


