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El 27 d’octubre del mes d’octubre
proppassat va tornar a produir-se una
d’aquelles trobades màgiques en què
persones procedents de diversos punts
dels Països Catalans vibrem juntes per
la llengua. El motiu va ser la celebració
d’una reunió per tal d’assentar les
bases d’una Federació d’Organitza-
cions per la Llengua Catalana (FOLC).
Després de les reunions de Barcelona
(març del 2001) i de Sant Carles de la
Ràpita (juny del 2001), aquesta vegada
vam anar encara més cap al sud del
nostre territori, i va ser a Elx on ens
vam aplegar representants de les
diverses associacions que treballem
per la llengua i per la nostra identitat
nacional des d’arreu de la nostra
terra. Diverses associacions, diverses
persones, diversos accents. Tots ple-
gats de fen sant els mateixos objectius:
la super vivència de la llengua catalana
i la seva presència normalitzada en
tots els àmbits d’ús social.

En els més de vint-i-cinc anys trans-
correguts des del final de la dictadura
franquista, la nostra llengua ha passat
de ser prohibida i perseguida a veure’s
reconeguda d’una manera oficial, mal-
grat que hagi de ser al costat de la llen-
gua espanyola, i no pas en totes les
zones de parla catalana (no oblidem la
Catalunya Nord, la Franja d’Aragó, l’Al-
guer i la comarca del Carxe, a Múrcia).
Pot semblar que en el Principat de
Catalunya la llengua gaudeix d’una
situació privilegiada respecte a la resta,
però això no és ben cert, ja que, mal-
grat que el català és present en diver-
sos àmbits, no ho és pas en tots ni
tampoc amb la normalitat que caldria
(n’és ben coneguda la total absència
en l’àmbit judicial, per exemple, i la
seva misèr rima presència en el cinema,
etc.), a part de les contínues discrimi-
nacions de caire lingüístic que s’hi
pateixen. 

El sector menys crític de la nostra
societat es conforma amb aquestes con-
dicions i li sembla exagerat qualsevol
moviment reivindicatiu; però, en reali-
tat, la llengua catalana es troba en una
situació difícil i paradoxal: mentre el

nivell de coneixement de la llengua aug-
menta, el seu nivell d’ús social va min-
vant. No cal sinó veure la disminució
progressiva del català com a llengua de
comunicació entre els més joves, mal-
grat ser-los-el ben ensenyat. La situació
de la llengua en el Principat, per tant, no
és tan reeixida com pot semblar des de
fora, sinó que amb la seva eternitzada
situació de subordinació corre el risc de
veure’s reduïda, amb el temps, a un
àmbit només oficial, folklòric o casolà,
bandejada dels àmbits socials.

Això a part, les agressions contra la
nostra llengua i contra els nostres drets
lingüístics se succeeixen en els més
diversos indrets del territori catalano-
parlant: la proposta d’exclusió d’au tors
catalans i balears dels llibres de text de
llengua i literatura que s’editin en el
País Valencià; la campanya virulenta en
contra el fet que Guardamar continuï
gaudint de la condició de municipi
catalanoparlant (amb la perversa i
velada intenció que desaparegui la
línia d’ensenyament en valencià da -
vant l’augment anual del nombre de
xiquets que hi demanen classes); els
obstacles amb què es troba el projecte
de Llei de Llengües d’Aragó per part
del PP; les insuficiències de la Llei de
Política Lin güística de la Generalitat
de Catalunya; els atacs ferotges per
part d’alguns personatges malalts
d’autoodi que intenten fer creure que
la llengua amenaçada a Catalunya és
l’espa nyola... en són alguns exemples,
per esmentar solament els casos més
flagrants.

Al llarg i ample dels territoris de
parla catalana proliferen les associa-
cions que lluiten per capgirar aquesta
situació, cadascuna des del seu propi
àmbit. És en aquesta conjuntura que
s’ha cregut convenient de crear un
organisme que aglutini totes aquestes
associacions i en coordini les activitats,
per tal que els esforços de tots plegats
vagin units i no es malmetin. És evident
que els catalans del Principat no
podem sentir-nos indiferents davant els
problemes de la llengua quan es pro-
dueixen a Alacant, a Perpinyà, a ciutat

d’Eivissa o a Tamarit de Llitera: és la
llengua de tots plegats la que està en
perill, i en aquest sentit serà molt posi-
tiva l’existència d’una federació que
mantingui informats i comunicats
entre ells tots els qui comparteixen els
mateixos objectius de normalització de
la llengua i de reivindicació nacional.

El projecte de crear aquesta federa-
ció –amb uns objectius molt clars, a
més, de denúncia i reivindicació– té el
seu origen en la Declaració de Mont-
blanc, de l’abril del 2000, que signaren
vuit associacions i tres revistes. Al cap
d’un any, el nombre d’associacions
adherides a la proposta havia augmen-
tat considerablement, i en aquests
moments ja n’hi ha catorze d’adheri-
des, com ara Llengua Nacional (algu-
nes amb diverses delegacions territo-
rials ) i sis revistes.

El mes de juny passat, un grup de
militants lingüístics procedents del
Principat i en representació del Con -
grés de Cultura Catalana –marc on
s’inscriu la creació de la FOLC– ja
havíem tingut el goig de compartir
unes hores d’una trobada d’escoles
valencianes, concretament la que es
produí a l’Alguenya (vegeu LLENGUA
NACIONAL, núm. 35, pp. 37-38). 

En el viatge en tren que efectuàrem
des de Barcelona (representants del
Congrés de Cultura Catalana, de l’As-
sociació per la Llengua i la Cultura, de
la Plataforma per la Llengua i de l’As-
sociació Llengua Nacional) coincidírem
amb els representants d’algunes de les
entitats convocades de les Illes Balears
i de la Franja d’Aragó (en concret, de
la Plataforma per la Llengua d’Eivissa i
Formentera i de l’Associació Cultural
del Matarranya), i tots junts fórem
rebuts a l’estació de tren d’Elx, ben
tard de la nit, per alguns amics de l’As-
sociació Cívica per la Normalització del
Valencià. L’endemà, de bon matí, ens
recolliren per iniciar plegats una jor-
nada de lleure i treball força atapeïda. 

Començàrem efectuant una passe-
jada turística i cultural pel centre histò-
ric de la ciutat. Caminàrem pels barris
tradicionals del Raval, Sant Jordi i la

Elx, centre dels Països Catalans
per un dia

Anna Porquet i Botey 



Vila, esquitxats de palmeres, els típics
horts que formen el Palmerar (declarat
Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO l’any 2000), fins a arribar al
punt on ens esperava el Trenet d’Elx
per tal d’efectuar una visita turística
per gentilesa de El Tempir. La normalit-
zació lingüística en aquest mitjà és
d’admirar: s’hi ofereix una gravació en
diverses llengües, la primera de les
quals és el valencià. Acabat visitàrem la
Casa de la Festa, on gaudírem d’un
muntatge audiovisual (també en valen-
cià), reproduït a les parets de l’ermita
gòtica de Sant Sebastià (segle XV),
sobre el Misteri d’Elx, drama sacro-líric
d’origen medieval que es representa
cada any durant la pri-
mera quinzena d’agost
en la basílica de Santa
Maria i que aquest
mateix any 2001 ha
estat declarat per la
UNESCO Obra Mestra del
Patrimoni Oral i Intangi-
ble de la Humanitat. 

Després de la passe-
jada turística, alguns
representants de les di -
verses entitats efectuà-
rem una visita institu-
cional –coberta per la
premsa i la televisió– al
despatx de l’alcalde
d’Elx, senyor Diego Ma -
cià i Anton, que aten-
gué amb molt d’interès les explicacions
que Rafael Castellanos –un dels impul-
sors del Congrés de Cultura Catalana–
i Joan Carles Martí, com a portaveus
de la resta, efectuaren sobre el projecte
de la FOLC.

Des de l’alcaldia d’Elx es mostra
una gran sensibilitat envers el fet
català, cosa que es nota en la constant
presència de la llengua en els rètols i en
la propaganda institucional de la ciu-
tat, o en el mateix trenet turístic es -
mentat més amunt. Aquesta és una de
les moltes realitats que s’ignoren en el
Principat: podríem dir que Elx és un
oasi enmig del País Valencià, no sols
pel seu immens palmerar entre mun-
tanyes àrides (que recorden el paisatge
del Perelló, al Baix Ebre), sinó també
pel camí encetat cap a la normalització
del català i per la voluntat d’anar afer-
mant, de mica en mica, la identitat del
país. És clar que en aquest aspecte hi
té molt a veure el seguiment exhaustiu
que duu a terme l’Associació Cívica per
la Normalització del Valencià, a Elx, res-

pecte a la política lingüística de l’ajun-
tament.

Tot seguit ens dirigírem al Casal
Jaume I d’Elx, on es dugué a terme la
reunió de la Coordinadora cap a la
Federació d’Organitzacions per la Llen-
gua Catalana, i on se’ns uniren els
representants de les diverses associa-
cions que treballen per la llengua, des
del mateix País Valencià (El Raig, de
Crevillent; La Gola, de Guardamar, o
l’Associació Cívica per la Normalització
del Valencià d’Alacant, entre moltes
altres, totes agrupades dins Escola
Valenciana - Federació d’Associacions
per la Llengua). Fou una reunió de caire
tècnic, on s’acabaren de polir certs

aspectes dels acords que han de fer que
la Federació d’Organitzacions per la
Llengua Catalana esdevingui una reali-
tat. Envoltats de l’ambient reivindicatiu
i cultural propi dels casals Jaume I, s’a-
naren desgranant diverses propostes
d’activitats, entre les quals l’enviament
al Buró Europeu per a les Llengües
Menys Difoses d’una carta recla  mant a
les màximes instàncies de la Unió Euro-
pea (Parlament, Comissió i Consell) que
confeccionin i apliquin un programa
comu  nitari multianual d’accions que aju-
din les llengües minoritzades a desenvo-
lupar-se en els seus propis àmbits.

Després de la reunió de treball, anà-
rem a dinar. En el restaurant Nugolat
(que també és un exemple de norma-
lització lingüística) ens aplegàrem més
de cinquanta persones. Tal com ens va
recomanar l’amfitrió, Joan Carles
Martí, procuràrem seure d’una manera
alterna els valencians del nord amb els
valencians del sud, els de l’est i els de
l’oest per tal de conèixer-nos els uns als
altres, intercanviar opinions i experièn-

cies i sentir-nos part d’una mateixa
col·lectivitat, d’una mateixa realitat
plena de matisos. Durant el dinar gau-
dírem de l’hospitalitat de la gent, com
fa uns quants mesos n’ha víem gaudit
a l’Alguenya, continuàrem establint
relacions entre germans i acabàrem de
fruir d’una agradable vetllada, presi-
dida per l’emoció i la descoberta: el
detall del vi etiquetat en català, amb
figura modernista i senyera quadribar -
rada inclosa (produït a Monòver, a la
comarca del Baix Vinalopó, ciutat amb
una gran militància lingüística); els pro-
ductes típics de la terra, com l’arròs
amb crosta o les pipes i carasses... I la
cirereta del pastís la hi posà una valen-

ciana en instar-nos tots
a cantar La Balanguera
i Els Se gadors. El punt
d’emoció havia arribat
al seu zenit, i amb
aquest bon record vam
tornar cap al Principat.

Aquesta trobada a
Elx va ser, en conclusió,
molt positiva pel que fa
a establir contactes
entre els catalans d’ar -
reu del territori. El des-
coneixement mutu és
molt gran, i cal que
vagi desapareixent. En
el Principat s’ignora el
gran moviment de mili -
tància lingüística i de

caire independentista que es produeix
en el País Valencià en justa i necessària
defensa de les constants agressions
que s’hi pateixen. Aquest desconeixe-
ment, com la falsa creença que des de
fora es té de la suposada situació pri-
vilegiada de la llengua en el Principat,
ens demostra que cal que ens cone-
guem els uns als altres i que estiguem
en contacte, i per això és tan interes-
sant i encoratjador que ens trobem en
diverses ocasions i en diversos punts
del territori.

En definitiva, a Elx ens vam aplegar
un munt de gent que vivim la nostra
catalanitat sense complexos ni prejudi-
cis, amb l’anhel sincer de viure plena-
ment en català, i que ens adonem que
la manera més intel·ligent de treballar
per aquest objectiu és conjuntar els
esforços de tots els qui lluitem per la
llengua. Amb aquesta voluntat d’ager-
manament i de treball, qui pot dubtar
de la viabilitat de la Federació d’Orga-
nitzacions per la Llengua Catalana?u
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Parlant amb l’alcalde d’Elx FOTO: Porquet  


