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E n el iiútiiero 20 d e  I . I . F N ~ I I . A  NACIONAI varem 
oferir-vos tres nrticles que  volicn fcr coneixer 

iiIIo que  es  feia pcr la Ilengiia ciitalana al País Valen- 
cih. a les Illcs Balears i Piiiüscs i a I'Algiter. La nostra 
intenci<i era explicar que. malgrat el que  es  pugui 
pensar eii el Principal de  Catalunyti. n la resta dels 
Paisos Cataliins s'cstan prodiiinl t ~ i t  un seguit de fcts 
altameni cspcrancadors pcr al futur de  la nosira Ilen- 
giia. Fins i tot, ;a deixavcm ciitreveure rluc justanient 
ércm els habitants d e  la Catalunyl estricta els qui ha- 
viem de  corncncnr a aprendre rlcl quc  es  feia a les al- 
tres regiiins catalaties. 

Aquestes afirmticions. per0. no  impliquen que 
continuem crcicnt que  el Principal de  Cataluny;~ si- 
guin prccisament la regió dcls Paisos Caialans o11 I i i  
hagi unti coiisci6nci;i lingüística més clara i. de  retruc. 
una conscikncia nacional iiiés dcscnvolupada. l 'amht 
és  cert que  el futur d e  la noslra comiiiiititt lingüística 
passn. inevitahlement. perque el catal:~ i i n ~ u i  una si- 
tuació de  preponderancia en  aqiicsta regió. ja quc  6s 
el  centre del nostre espai l in~üíst ic i cultiiral. i actua. 
per iant. com a rnodel per a la rcst;~ de  tcrritoris. No- 
més cal pensar. en aquest seniit. que  poden opinar 
aquells al$ueresos. aqiiells nordcatalans. nquclls va- 
lencians que  diiiriiimcnt lluiten per deinostrar als 
seus conciuiadans que el catala ?S una llengiiii útil. en 
la qual es  pot viure timh més o menys normali;.;:. 
quaii arriben a Barcelona. la capital cultural. i veuen 
que s'hi pot residii- perfeciament sense saher ni un 
borrall de  la nosira Ilcngua. ja que cl castelli és la 
llengiia dominant. 

Pcr tant. ens  heni de  prcguntar que  paisn iil Priii- 
cipat de  Catalunyri. ja que  la feina que  fan les altres 
regions pot quedar eti el no-res si el centre d e  la e«- 
munitat lingüística n» reacciona com ciil i csdcve. d e  

noii. el motor dels P a i ~ o s  Cntiilniis. Lii reiilitat. pero, 
Cs que, uii cop superada una etapa ni& rcsistenci;il, 
coiii la rlue cncarii viuen ;I la Fraiija de  Punent. al 
País Valcncii. ;i la Ctitnlunyii Noi-d o iins i tot a les 
Illes. 1:t societat d e  In Cataluiiya cstriciii cricara no ha 
sahut definir quin lutur real vtil pc r  s 121 Ilciigiiii cata- 
lana. En :iqucst sentit. el llihrc d e  M.M. Aguilera i 
J.M. Komaiií Actirrrrlv I/P/.\ cr>r!.iirniir/orv ~litlrliiir.v rln- 
i ~ r r r l l  rlt. I'ris coiiier-[irrl 1/14 ~~ritcrlo cns aporta iincs da- 
des prou signiricatives: el 5h'%, dcls criqrrrslsls pcnsu 
que la Cicncralitat d0n;i massa iiiiporii~ncia n la Ilen- 
gua catalaiia. en  rcliició aiiih iiltrcs prohleiiirs qiie 
cal solucioniir: , 7 

tala h:i de  ser iin 
dcls ohjectiiis im- 

perii iin 72.5% 
afirma que I;i 

n » r m a l i t z i i c i r i  
lingiiísiicn dcl ca- 

portants de  Cata- 
lunyn: el 31.8% 
opina quc. e n  re- 
lació amh la Ilcii- 
gua. s'ha prodiiit 
una marginacii, 
dels ciisicllano- 
parlants. perb. 
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contrarianienl. el 
77.2%) crcu que 
C'titalunya Cs iin 
exeniple pusiliu 
d e  cunvivencia 
dc  les dues Ilen- 
gües: rnenirc cl  
7h.J0A, pcnsa que 

a ;.-.:i.2 L 
Portada del ilrbre de M.M. Aguileia i J.M. 
Romani Aclituds dels colisum8dors cafalans 
davant de 1'"s comercial del catala 
(Deparlarnenf de Cultura de la G~neralital 
de Cafalunp. Barcebila. 1 9 9 5 ~  Una obra 
inleressant pei a saber que opinen els 
catalans del Principat sobre la seva !lengua. 
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encara queda molt per fer en relaci6 amh una major 
utilització de la Ilengua catalana. noniés el 39.9 dc- 
iensa que. a Catalunya. I'únic idiuma oficial ha de 
ser el calalh. 

Les dades ohtingudcs pcr aquests dos tecnics de 
la Direcció General de Política Lingüística confirmen 
que no s'acaha de tenir clar quin Iia de ser el paper 
de la Ilengua catalana en la nostra societat. Pntser el 
problernii 6s que ningú no ha definit clarament qui. 
vol dir normalització lingüística, un ternie que no s'u- 
tilitza eii cap m b  llengua i que va substituir el niot 
recatalanització. que durnnt la transició -i encara 
ara- no crii politicanient corrcctc. Aixi. si hé la ma- 
juria de la població pensa que cal avariciir encara niés 
pel quc fa a l'us del catala. hi ha una part prou ini- 
portant que crcu que s'ha anat massa enlla i que fins i 
toi hom margina cls castellanoparlanis. 1. contraria- 
iiient a allo que es diu. no sols aquest darrer grup 
coincideix amh lii drets espanyolist:~. sinó que hi ha 
sectors d'esquerra. alguns integrats en el PSC-PSOE 
i fins i tot a IC. que tamhé pensen així (Joscp M. Sala. 
Jesús Royo. Rosa M. Sarda. Xavier Sarda, Eugenio 

Trias ...). Tot plegat. forqxamcnt ha de fer-nos refle- 
xionar. ja que ens hi juguem el nostrc futur com a co- 
munitat lingüística. 

Per tal d'il,lustrar aqiiestes afirmacioris. en aquest 
numero us oferiin tres articles en els quals es ctimen- 
icn diversos aspectes de la siiuaciú de la llengua cata- 
laiia al Principal de Catalunya. En el primer. el pro- 
fessor Jordi Sedú fa  una reflexió a propusit dels 
hihits linpüístics dcls catalanoparlants. uns hahits 
que malauradament no aliivcireixen I'ús del catali. 
espccialment en el cas de la nova inimigracih noco- 
iiiuuitaria que arriba a Catalunya. En el segon dels 
articles. I'histnriadr~r i antrophleg Gustau Navarro i 
Barba comenta «I'amni.sian de molts intel.lectuals i 
de molts prilítics catalans que seniblen ohlidar Iii con- 
tinuada i rcitcrada imposició de la llengua espanyola 
a la comunitat lingüística catalana. 1. finalment, el 
pri)iessrir de filologia catalana de la Universitat 
Authnoma de Barcelona Alhert Branchadcll exposa 
I'oblit a que el Principat de Cataliinya ha coridemii- 
nai els catalanoparlants de les altres rcgions dels Pai- 
sos Catalans. 

1 La segona immigració 

D urtint el hoor?i irnmigratori que va patir Catn- 
lunya fins hen cntrada la decada dels setanta, 

cci-is indrets dcl país eii van notar els efectes més que 
d';iltres: d'aqui el desniesurat creixenient d'algunch 
de les ntistrcs ciulats. que han vist seriosament niodi- 
ficats els seus hibits culturals. dels quals Iiotscr el 
rn6s embleinitic 6s el comportameni lingiiístic. Exis- 
teixen raons de tipus politic i sociolh~ic que expli- 
quen aquest fenometi: en primer Il<ic. cl regm tota- 
liiari sota el qual es vil produir el pnici-s no facilitava 
en ahsolui la integracih: ans al contrari. hi interferia 
anih intencions clarament dissuasives. A més. I'acul- 
turii~iicih a que f6rcm sotmesos els auidct«ns. a cd- 
pia dc proscriure I'us púhlic i I'ensenyamcni de la 

nostra Ilcnpa. fou tamhé un elenient decisiu perque 
iiquesta anC\ perdent prestigi i. consegüentrnent. %m- 
hit\ d'ús. 

D'altra banda. les ciutets-dormitori que es cre- 
aren. o11 gairché el 100% del5 hahitants crcn immi- 
grats. actuaven a tal1 de guetos i propiciiiven u11 apar- 
taiiieiit que no afavoria gens I'intercanri cultural i. si 
aqiiest es produia. I'tiiitiicton no dubtava a adaptar-se 
a la Ilcngtii forinia a la més lleu insinuació o. f n s  i 
tot. de mancrzi espcintinia i diguem-ne voluntiria. 
C;iI cntendre. a iriEs. que la iriiinensa majoria dels fo- 
ranis van venir a raure aquí per raons de suhsistt.ncia 
i. vist el panorama. és comprensihlc quc la intcgració 
lirigüistica iio fos una qiiestió prioritaria pera  ells. 


