
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. 



En qualsevol cas. és clar que. malgrat totes aques- 
tes evidencies. ara tenim cI que tenim: un país nn el 
mestissatge -ara en diiien interculturalitat- impera 
pertot arreu d'una mtinera fluida i normal i uns im- 
migrats que s'han guanyat un lloc de ple dret en la 
nostra societat a hase de treballar de valeni sense 
que ningú els rcgalCs res: i no seria un bon ciutadi 
qui no assumís con1 a propia aquesta part de la po- 
blaci6. IJna altra cosa és iicceplar cls nefastos hibils 
lingüístics que entre tots -i hn suhratllo: entre tr~ls- 
heni generat. 

El boorii immigratori sembla Iiaver ccdit en el 
coiijunt del país, pero. curiosament. hi ha enmarques 
-bisicamrnt. Ics m i s  prbximes a Barccloiia i. per 
tant. les mcs castel lani tzades c«m el Valles Orien- 
tiil. el Valles Occidental. el Rarcelones. el Baix Llo- 
hregat. el Maresme ... que cnntinuen rebenl un cert 
flux immigraiori, bona part del qiial proccdeix de fo- 
ra de I'Esiat; i aixh ens ha de fer pliintejar molt serio- 
sament que hem d'abandonar dcfinitivameiit certs vi- 
cis. perque aquesta afluencia d'immigrants no 
espanyols -tul i ser encara incipienl- comenqa a 
ser ben perccptihle tot passejant pcls carrers de les 
nostres ciutats grans i miljanes. i aixo vol rfir que cl 
seu pes específic en el si de la societat catalana nn 6s 
gens nienyspreable i Cs probable que vagi augmen- 
tant en els prbxims iinys. Ara bé. les circumstaiicies. 
avui. són radicalmeiit diferents de les quc concorre- 
gueren durant els anys seixanta: aqucsta segona ini- 
migració, que ve de més enlla de la frontera política. 
arriha sense el prejudici anticatala que el r?gim tota- 
litari anterior havia inculcat a la prirncra; cl sistema 
educatiu. amh I'ajut d'alpuns niitj;tns de comunicació. 
ha aconseguit d'integrar lingüísticaiiient d'una mane- 
ra indiscutible la immensa majoria de la població jo- 
ve i. a mes. I'actual situació sociopolíticn pcrmet d'a- 
lirm;ir que. actualment. la Ilcngua de prestigi n 
Catalunya és la catíilana. 

Els mals habits adquirits, pero. ens traeixen un 
cup rnFs. El gruix de la poblaciú catalaiioparlant per- 
sistcix en les seves actituds. i si continuem així toma- 
rem a perdre. Ekctivament, sense cap necessitat, la 
majoria dels catalans fa servir el castclla quaii s'ha 
d'adrecar a algú que l i  sembla quc té la pell més hru- 
na del que és habitual. 1 ara es fa per inkrcia, scnse 
cap interIer?ncia repressora ... ! Aqiiesta imperdona- 
ble desconsideració envers el fnrani. que potser in- 
tenta de bona fe inlegrar-se i cs troba amb la barrera 
de I'oposiciú que representa aquesta iictitud. és. entre 
altres. una de les mancances que cns han de dur al- 
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gun dia ;i I'atzucac final: perqu? més d'un magrebí. 
senegales ri dominica ens iigrairia sinceranien1 quc 
no cl m;irgint'ssini de bell antuvi i li facilitessim I'en- 
trada a la comunitat catalanoparlant, h« i pcrmetent- 
li de fainiliaritzar-se anib la nostrii Ilcrigua. Oue no 
heu sentii mai com parlen el caiali la inajoria d'ti- 
quests marrecs estrangers cscolaritzats a casa n«Wa i 
que encara no alcen un pain de terra'? Pruii v«ldríein 
per a niolts ducenls en actiu la seva c«mpetL:ncia liii- 
güística! Perb no. Aquí. tossuts. hi ha qui s'entesta a 
continuar consideran1 1;i nostru Ileiigua com un8 cosa 
d'estar per casa. quelcrini que iiomés servcix als d'a- 
quí per a anar ;+ coniprar i per a fer-ln petar anib el 
veí de tota la vida: i manté aqucsta laineiitable acti- 
tud, prOpia d'uiia comunitat quc es considrrli infc- 
rior. que és el missstgc que es transniet als ccimpri- 
nents d'aquista segona immigri~ciú. una segoiia 
immigració nova que arriba vcrgc i disposada ;i assu- 
mir allb que trohi i. per Vant. a aprendre I;i Ilengu:~ 
del país que ha cscollit p e r a  sortir de  I;I misi-ria. Ara 
només cal que iiosaltres. els d'aquí. els demostrem 
amh els fets quina és. 

Quinti és ...' ? H 


