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L'obra avui comentada porta un
titol significatiu: El catala, un debaf a
finals del segle .xx. l la pregunta que
re'n desprPn es la següent: Com sera
el catalA, en cl segle xxi? Les resposte8 són per a tots eis gustos. Coptimitta diu: <<Capproblema; el catala
esta savat i>E moderat: «Si, sobreviura, pero...)) 1 el pessimista: «Arab.
aviat, haurem d'aprendre!x Amb
aquestr termer i amb tots els matisos
que es vulgui, e debat esta ben servit. A mes, totliom té la propia valoracin, friiit de I'anar i venir per diversos esci'naris de pair. A primer cop
d'ull, dependra de I'indret per on
hom es passegi: una cosa scria Ciutat
de Mallorca, una altra Vic, una altra
Valencia o una altra Perpinya. percepcions ben distintes. a f e g i d ~ ta la
manera de pensar variada dc cadas-

cu I al rerefons politii qiie hi jau.
D'aquesta manera, arreu dels Paisos
Cdtalans s'han produ't "normalitzacions linguistiques" desigiials, la valoració de les quals també és variadd.
H ha. pero, una voluntat clara: el catala sigui com sigui ha de perviure.
perque es una llengua que respon a
una realitat, a una historia i a una
voluntat d'ésser.
CEscoI,i de Mallorqui de I'Ajuntament de Manacor organitzi, el primer semestre de 1998. el curs monografic <<Dela normalitzacio a a
normalitatn, curs que compra amb a
collaboracio de la Universitat de les
llles Balears i del Consell insular de
Mallorca El volum recull les ponencies de set prestiqiosos lingüistes dels
paisos catalans que hi interviiiqiieren
(per ordre d'edició): Miquel Strubell.

Bernat Joan, Maria-Lluisa Pazos, Gabriel Bibiloni, Vicent Pitarch, Isidor
Mari i Gerard Jacquet. Cadascun hi
aporta la seva visió des de I'experiencia docent, politico-administrativa,
ocademica. socio-ciiltural o fns I tot
musical Termes com Ilengiia ettandard. llengua interferida, llengua
minoritzada, hiDriditzacio, inhibicio
instituciona!, /leialtat !ingüísIica. planificacio lingüistica. . en8 son explicats pels ponents amb les respectives
argumentacions
Raonaments historics, cultural8 i
politics justifiquen la situacio actual
de precarietat lingüistica, desigual segons els indrets, pero desigual al capdavall. Situació que, no cal dir-110.
tots cornparteixen. Son remarcables.
amb tot. les informacions de Bernat
Joan (recordem-ho. autor d'un llibre
interessantissim: Les normalitzacions
reeixidp<, Oikot-Tau, 1996) en comparar situacions de Ilengües paral.lel~s
al catala o les observacions sempre
incisives de Maria-Lliiira Pazos. O la
reflexio de Miquel Strubell sobre qiiP
cal fer perque <<lanostra llengua no
riornés no desaparegui, sino que arribi a tenir el nivel1 de normalitat rom
tenen l'hongares a Hongria. el grec a
Gri.cia o I'isiandes, parlat per menys
gent que la que viu d Palnia de Mallorcax (p. 30)
Un debat, dones, per a iin mornerit que, amb la perspectiva d'una
unitot europed Iiderada pelt estats,
es mes viu que mal. Caldrd estar preparats per a superar. d'una vegada
per totei, els monolingüismes jacobinistes que encara en5 tenallen.+

