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Per la supervivència i la dignitat de la llengua
Alfred Badia († 1994)

Reproduïm, perquè creiem que és de gran actualitat, aquest article d’Alfred Badia, publicat 
a «Llengua Nacional» núm. 4, gener de 1992, pp. 6-9

Enfront del complex de problemes amb què 
topa l’ús normal i correcte de la llengua 
catalana, probablement una anàlisi, balda-

ment succinta, dels factors conflictius que s’hi 
imbriquen pot ajudar tot projecte destinat a resol-
dre’l o a dissoldre’l.

Aquests factors poden ésser esguardats obser-
vant si són externs a l’ús natural de la llengua o 
si procedeixen del seu àmbit mateix. En el primer 
aspecte, no cal haver rumiat gaire: l’acció desna-
turalitzadora bàsica és la pressió espanyolitzant 
que plana sobre el català. El pes massiu espanyo-
litzador prové dels factors següents:

a
la Generalitat en la pura marginació.

b
en espanyol. 

Naturalment, aquest factor interfereix amb un 
d’intern que comentaré després: molts catalans 
accepten sense reserves aquest estat de coses. En 
especial la premsa diària és llegida per un nombre 
ridículament reduït de catalanoparlants.

c -
als o industrials –rètols, missatges, etc.– apareix majo-
ritàriament en espanyol, així com, en general, el funci-
onament de tota la màquina publicitària, excepcions de 
banda.

d
no surt del circuit secular que usdefruita l’espanyol.

e
-

cions ocuparia en aquest punt molt L’asfíxia 
esdevé posició persecutòria en alguns ca  sos, com ara en 
les reaccions contra la normativa del Departament d’En-
senyament, denunciada en el darrer manifest de LLEN-
GUA NACIONAL.

Pel que fa als factors interns en l’àmbit de l’ús natural de 
la llengua, cal assenyalar:

a
desestabilització del país, actuen amb una prudència con-
cessiva fins a la tolerància amb les inèrcies espanyolit-
zants, fins i tot amb els grups i els franctiradors «light» 
i no «light» contraris a la normalització del català. N’és 
un exemple eloqüent el silenci hostil amb què és acollida 

l’aparició de la nostra associació i de la nostra revista, 
silenci que no sabem si per art de màgia contagia també 
tots els mitjans de comunicació.

b -
gits de la Generalitat, sia a la via pública, sia en la cir-
culació privada.

c -
fosintàctica i lèxica de la llengua per part d’un sector 
massa nombrós dels locutors de ràdio i de televisió.

d

e
nodrida, mantinguda i no corregida en les declaracions i 
discursos de molts personatges públics catalans.

f La deixadesa, l’abandonisme, la indiferència, la dimis-
sió de molts catalanoparlants en l’ús oral i escrit de la 
llengua, en l’acceptació de la premsa en llengua espa-
nyola i del predomini audiovisual de la informació en 
espanyol. Arrelat en el costum fruit de la situació post-
guerra civil, aquest és el factor més greu a combatre.

Quina orientació a favor del redreçament de la llengua 
cal que sorgeixi davant aquest estat de coses? Situats en la 
nostra limitada capacitat d’acció, creiem el següent:

Arc de Triomf (Barcelona) en un acte nacionalista, any 2006  Foto: R. Puig C.
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a
factors negatius, n’existeixen i actuen també de positius, 
associats o no a una actitud de nacionalisme polític. 
Sobretot el sector de joves que ara obren els ulls al que 
ocorre als Països Bàltics, Croàcia, Eslovènia, etc. En 
l’aspecte polític i en el lingüístic.

b -
tiva possible fora de l’àmbit privat, la continuïtat de 
LLENGUA NACIONAL, entre altres grups actius, 
constitueix un estímul positiu que cal incrementar 
amb concrecions a l’abast. Assenyalem les que consi-
derem bàsiques:

Comprometem-nos, tots els associats i simpatitzants de 
LLENGUA NACIONAL, a fer el següent:

mai en l’ús oral i escrit del català.

a l’hora de parlar i escriure.

-
tisme. Sobretot no oblidem mai la feina de conscienciar 
els joves desorientats o indecisos.

on no solament s’ensenyi el català, sinó que s’ensenyin 
en 

obligacions de partit, quan calgui denunciar les conces-
sions de tota grandària i qualitat que minen la llengua.

i afinar llur preparació idònia per a combatre la renún-
cia filosofant dels espanyolistes o espanyolitzants, i ara 
darrerament d’aquest tipus desconcertat que ja no sap 
com piular, aquest ex-jove frustrat ideològicament davant 
l’enfonsament de l’URSS i el descrèdit del marxisme, 
suara massa vell per a restar en el somni 1968.

D’això se’n diu –repetim l’admonició del nostre article 
anterior– exercici de militància. Contra els «light», sí, però 
també contra els desmemoriats, e1s transigents, els oblida-
dissos, els caragirats. I si algun dels mofaires de l’espanyo-
lisme mal disfressat ens acusa d’anar contra corrent, sapi-
guem dir-los que el corrent el dirigim i el mantenim els qui 
lluitem per la supervivència i la dignitat de la llengua. u

Premi Ramon Aramon i Serra
a la Lleialtat Lingüística

En el número anterior de la nostra revista dèiem que encara no 
podíem anunciar a qui seria concedit el Premi Ramon Aramon i 
Serra, creat per la nostra entitat. Ara, en tancar el número present, 
ja us podem informar que el dia 21 de maig va ser lliurat a Josep 
Guardiola i Sala. Quan el jurat va decidir de donar-lo al fins ara 
entrenador del Futbol Club Barcelona, de seguida iniciàrem els 
tràmits per a contactar-hi. Després d’esperar bastant, vam obtenir 
la seva resposta afirmativa: acceptava la nostra distinció. 

Aleshores, però, sabent que en Guardiola no sol anar 
personalment a recollir premis, no tenia sentit organitzar un sopar 
i fer a mans el guardó a un representant. Per això determinàrem 
de donar-l’hi personalment després d’un entrenament en el camp 
que el Barça té a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. 

Hem hagut d’endarrerir un xic l’enviament de la revista a la 
impremta, però així ja us podem donar aquesta bona notícia, que 
potser haureu sabut abans per alguns mitjans de comunicació.

En el pròxim número donarem més detalls de com s’ha desen-
volupat tot. També hi veureu una fotografia del premi atorgat, 
amb un disseny molt bonic i del qual ja tindrem el motlle a punt 
per a futures edicions.


