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El Principat de Catalunya: 

M olts dels Iiabitants del Principat de Cataluiiya 
creuen qiie a la resta dels Paisos Catzilans els 

nicniments en defensa de la Ilengua catalana sún oh- 
solutarncnt minoritaris i que no tcncn cap mcna de 
pes social. Per aquest inotiu. i per fer canviar aquesta 
idea. us volem oferir. en aquest número de LLENGUA 
NACIONAL, uns articles derliclits al País Vr1lenci6. a les 
Tllcs Ralcars i Pitiüscs. i a In ciutal cai:ilan«-sarda dc 
I'Alguer. Els autors us hi eupliqueii qui. es fa per la 
llengua catalana en aquestes regions de la nostra co- 
munitat lingüística. les quals tenen una vitalitat que la 
gcnt del Principal dc Cal:rlunya m a s a  suvini ixnurs. 

En el priiiier dels articlcs. Toni Gispcrt. mcmhrc 
d'Acció Cultural del País Valencia. ens informa de les 
mohilitzacions per la Ilengua catalana que es fan al 
País Valencih. A mt's Fa unes interessants reflexions 
sobre la situació d'un Principat de 
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Catalunva. que. a voltes. Iia ohlidat 
el seu paper de motor dels Paisos 
Cataliins. 

En el sepon. Tomcu Marlí. un 
dels dirigeuts de Joves dc Mallorca 
pcr 1t1 Llengiia i impulsor del pri- 
mer Correllengua fct en tcrritori 
catali. ens explica la importancia 
qualilalivn i quantilativa del nicivi- 
ment civic en defciisa de  la llcngua 
que ha nasciit ii les Illes. Els 30.000 
mallorquins quc I'nny passal parii- 
ciparen en els actes organitzats per 
Joves de Mallorca per la Llengiia 
són una Iiona mnstra dc I'Cxit d'a- 
cluesta iniciativa. 

Finalmeni. us oferim iin article 
del grup algueres Arboix. el qual 

lluita per la defensa de la nostra Ilengiia eii el país ca- 
talh de Sardenya. El que s'hi explica dcmosirii quc. 
en el puni m i s  $illiii de la nosira comunitat lingüísti- 
ca. tambC hi hii gcnt que es preocupa pcl futur del ca- 
tala. Ateses les especials característiques lingüísti- 
ques i socioliiigüístiques de I'Alguer. hein cregiit 
adient de conservar el text en la seva versió orixinal, 
escrita en algueres csiindard, 101 i que snm crins- 
cicnts quc I'csthndard a l~ucrks  modern encara iio es 
troba, ni de hori tros. prou consolidat. Aquesta deci- 
sió ens permet. a més, d'oferir als lectors de LLTN- 
üctn N ~ C I O N A L  iin escrit en el qiial es pugui ubservar 
Ici caracleríslir~iics principttls rlcl ptirliir mCs oricnltil 
de la Ilcngua catalana. 1:articlc fou realitrat en cl dc- 
curs d'unes classes de llengua escrita iiiipartides a 
Barcelona el nies de juliol proppassat. 

Alurnnes aigueresos parricipaiits en cis cursos de iiengua catalana que orgonitja Ornniurn Ciiiturai 
i que compla arnO ei suporl del Deparfament d'Enseoyarnen1 de ia Generalitat de Cataluop. 
Tambe hi són piesents Joaquini Arenas. cap dei Servei d'Ensenyarnenf del Calala. i e 1  professo~ 
que inlpartien els cursos: Ignasi Mascwer.  prolessor de ilengua oral, 1 Pere Mayans, professoi 
de llerigua es~rlra. 


