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En l’acte de cloenda dels debats del III
Congrés de Cultura Catalana celebrat
el juny del 2000 a Valls, Joan Becat
proposava de fomentar l’autoestima
dels catalans, i acabava afirmant: «Si
molts ens volen aturar i ens comba-
ten –governs, mitjans de comunicació
forans, partits o col·lectius externs o
interns– és perquè constaten la nos-
tra dinàmica: volen limitar aquesta
força i evitar precisament una més
gran presa de consciència. Hem de
ser conscients de la nostra força
col·lectiva i del seu caràcter imparable
si així ho volem, perquè no és violen-
ta, perquè és democràtica i integra-
dora. No puc imaginar que no pro-
gressarem, car ens situem en la línia
del progrés humà i de dret de les per-
sones i dels pobles.» En l’àmbit del
combat ecoidiomàtic, ja fa anys que
proposo deixar-nos de timideses i
d’autominimitzacions reflectides amb
comentaris constants del tipus «som
un país petit...» referits a la nació ca-
talana, una comunitat mitjana, cultu-
ralment potent, amb una de les llen-

gües més traduïdes del món, una
llengua que ocupa el dinovè lloc
entre les llengües amb un nombre
més gran de pàgines web (prop de
mig milió de pàgines en català) i en el
dotzè lloc del rànquing mundial en
nombre de webs (5.000 webs en ca-
talà), i que supera una bona part de
les llengües establertes d’Europa; i
amb un nombre de parlants situat ac-
tualment entre el 5 % de les llengües
més parlades del món.

No és triomfalisme; és la realitat, i
un èxit de la societat civil catalana.
Hem de tenir molt presents dades po-
sitives i generadores d’esma com
aquestes, perquè la principal lluita a
què la nació catalana s’haurà d’en-
frontar en aquest nou segle serà –és
ja– la guerra psicològica, com ho
mostren els llargs vint anys de guerra
bruta que estem sofrint contra la le-
gitimitat de la presència oficial del
català i la promoció dins el territori
històric propi. Cal ser ben cons-
cients que els practicants catalans
de l’autoodi dels fòrums babèlics o
els seus companys de viatge directa-
ment espanyolistes volen imposar
una contraplanificació lingüística que
consisteix a falsificar la història, a
crear una falsa percepció de l’ús lin-
güístic per part dels ciutadans i a le-
gitimar la preeminència de l’espa-
nyol a Catalunya. I, tot això,
deslegitimant la definició del català
com a única llengua comuna i pròpia
dels països catalans i desmuntant el
feble marc legal favorable a la nor-
malització lingüística.

Una guerra psicològica –que el re-
gionalisme català no ha sabut com-
batre amb eficàcia malgrat els res-
sorts de poders de què ha disposat–
que té com a aliats els poders de l’es-
tat i que presenta el català com un
problema que cal eliminar, com si fos
una nosa, de les universitats catala-
nes, els ajuntaments o les escoles
d’ar reu del país, tal com queda mise-
rablement reflectit en els darrers in-
formes anuals del departament
d’Estat nord-americà sobre els «drets
humans». Per a neutralitzar tots
aquests intents de trencar els guanys
aconseguits des del regim autonòmic,
hem d’entendre que ha estat justa-
ment el marc en què es produeixen
aquests atacs constants al tímid pro-
cés de normalització lingüística allò
que ho fa possible. L’estat de les au-
tonomies i el marc constitucional, de-
sigualitaris per definició, són el ter -
reny adobat a la constant
criminalització dels avenços sociolin-
güístics que apuntin, ni que sigui de
lluny, a la sobirania sociolingüística
catalana. 

Per a fer front als atacs lingüístics

Viure en català, viure
sobiranament
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promoguts pels cercles dominants es-
panyols i el constant terrorisme ide-
ològico-mediàtic anticatalà, dispo-
sem d’eines que no podem ignorar:
en primer lloc, la força de la raó
ecològica, ja que, encara que la nos-
tra llengua només fos parlada per uns
quants milers de persones, tindríem
el dret i el deure de promoure’n l’ús
en nom de la humanitat; en segon
lloc, cal subratllar la importància de
bastir una consciència lingüística ca-
talana que promogui la lleialtat lin-
güística interpersonal; la tercera eina
consisteix a posar les bases per tal
que aquella consciència lingüística
ecoidiomàtica esdevingui activa dins
qualsevol col·lectiu de la societat civil
i organitzar un front que unifiqui el
moviment de lluita per la llengua ofe-
rint eines, propostes i formes de de-
fensa útils per a avançar. I, finalment,
esguardar la realitat amb els ulls de la
intel·ligència sociolingüística que ens
mostra una Europa on les normalitza-
cions lingüístiques reeixides durant
els darrers cent anys han estat les d’a-
quells pobles que han sabut construir
una nació independent. I els nostres
representants polítics que s’autoano-
menen nacionalistes o catalanistes
haurien de ser conseqüents i ser els
primers a mirar Europa amb aquests
nous ulls, deixant enrere les vies mor-
tes o la cega dependència històrica
espanyola.

Els especialistes han determinat
que les actituds lingüístiques deslleials
són la primera causa de l’amenaça
d’extinció de les llengües mino rit    zades
d’Europa. Per tant, a  v    a  n      çarem a pas-

ses de gegant si els sectors més cons-
cients de la societat catalana practi-
quen l’ús exclusiu del català en totes
les trobades interpersonals al car rer,
amb els amics i amb els desconeguts,
al mercat o a la botiga, exigint-lo als
venedors, en la relació amb les auto-
ritats, als restaurants, en els claustres
de professors, amb els alumnes
també fora de classe, en els judicis,
en el lleure, en les reunions de veïns
d’escala, quan parlem amb els ex-im-
migrants de fa trenta anys o acollint
en català els nous catalans del segle
XXI. Fent possible un fet tan senzill i
normal i alhora tan bell i gran com és
viure en català dins els països cata-
lans. Continuarem avançant si mirem
de traslladar aquesta actitud dins els
col·lectius socials com els sindicats,
els col·lectius polítics, les empreses,
les ONGs, les entitats cíviques o de
lleure, etc. Farem un pas més si pro-
duïm i consumim, tant com sigui pos-
sible, productes en català, si fem prou
pressió per a enfortir i eixamplar l’es-
pai comunicacional català, clau de
volta de la nostra supervivència com a
nació. Farem un altre pas si hi posem
un xic més d’esma i donem suport a
les organitzacions locals o nacionals
de defensa del català i contribuïm a la
necessària unitat d’acció i organitza-
ció del moviment ecolingüístic català.
Disposem de grups com la Coor -
dinadora d’Associacions per la
Llengua, Plataforma per la Llengua,
Associació Cívica per la Normalització
del Valencià d’Elx, Federació en
Defensa de la Llengua i la Cultura
Catalanes de Perpinyà, Joves de

Mallorca per la Llengua, casals Jaume
I, casals de la Franja, Músics per la
Llengua, Associació per la Llengua de
Sabadell, delegacions territorials
d’Òm nium Cultural, d’Obra Cultural
Balear, d’Acció Cultural, etc. –organit-
zacions presents en qualsevol lloc del
nostre territori nacional i que són una
bona mostra de la resistència popular
catalana contra la substitució i el se-
cessionisme lingüístics que ens volen
imposar. ¿Encara no col·labores en
cap d’aquests col·lectius, amic lector? 

Però només començarem a fer el
pas definitiu si aconseguim que
aquestes actituds i accions ecoidio -
màtiques, que apunten cap a la sobi-
rania sociolingüística catalana, vagin
de bracet amb un procés polític que
apunti clarament a la sobirania na-
cional, a la construcció d’un estat
nacional propi que faci possible un
espai per a la llengua catalana, com
ja han fet els darrers cent anys els
parlants del finès, l’hebreu, l’hon-
garès, l’islandès, el noruec, el po-
lonès, el txec i, més recentment, els
parlants de l’eslovè, l’eslovac, el
croat, el lituà, el letó i l’estonià. Els
catalans no som un cas a part; fa
molts anys que som majors d’edat i
també som lliures de gaudir de la
dignitat de la independència en un
món de lògiques interdependències.

Per a assegurar la pervivència del
català durant el segle XXI hem de fer
valer nostra raó, dir ben alt i ben clar
que volem una Catalunya –Països
Catalans– solidària, plurilingüe i plu-
ricultural, culta i respectuosa amb
totes les llengües i cultures, però en
què el català sigui la llengua comu-
na, la llengua compartida per tot-
hom, la llengua de l’acolliment, la
llengua de trobada, la llengua esta-
blerta, la llengua nacional.u
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