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E n .Ia . conferen~ia qu.e !oan «S~~'ambigüitat fa ~ala cara i 'I?-°hi ha ptés rem.ei: ¿haure~ dé limitar-nos a apos~ per Cátalu- la lIa~,.ala reina -si.no topem amb
Tnadu pronuncIaen el prImer nya tia seva llengua? Volem dtr, que s entengUl bé,aposta 1brega, coro fanels qUlto15sabem o. tecmClsmes-, al carrer, segons

dele de retlexions sobre la cultura hauríem de saber, pocs pero infatigables. Car si apostar per Catalunya i la seva llenguano és ga- com al futbOli... a les manifestad-
catalana,el seu pronostic,tocant al rantia de victoria, és corátge per a la brega», esciiu Alfred Badia en una crida a la participació . ons de l'Onze de. Sete.rilbr~.
futur de la llengua segons lesdades activa" . Aquesta llengua deja nostraldentl-
observables de moment, fou d'am- , . tal secular ens l'estimem, ens in-
bigüitat. Aquestaestimació' s'ha lencia i no tant a Catalunya bIen respectivamentdecisius.o se- . Una primera' resposta, fruii digna que. ens la insultin, pero
d'entendre en relació amb els ob- - Vicent Pitarch-; ta llenguacata- cundaris.Tres d'aqu~tS factorsme- d'una temptacióprobablementin~ I'amor no ens mou a procurar-li
jectUSque els catalansno assimilats lana no penetraen el ros de I'olga- . reixen; des de diferentSpuntS de Judible, és.Ia de I'existenciaentre una majar expansió, lIevat, ho
coI!siderem irrenunciables. La lIen- - . nització economica de Catalunya, viSta, la citació, i a aquestS tres ens nosaltres d'un 50 pereent de cas- tornem a dir, les. millones de seQ1.-
gua catalanaha de ser la llenguaa s'entén la industrial i comercial cenyiremen aquestarticle.' tellanoparlants,protegitS,almenys pre.. Ja veiem totS, per exemple,
usar a Catalunyaa. totsels.nivells, -XavierLamuela. Un judici mixt, El primer, inqüesrionablement en els momentsd'ara, per I'espatiy- quin eco esta tenipt. popularment,
per tots -elsreSidents,tant a I'hora tan matisablecoro vulgueu, entre. decisiu,és I'ofeca que esta sotmes 01is m e q Ue Un e.n t a practicamentel 11Congrés Interna-
de parlar coro a la d'escriure." a<iuest~ dues posicions, condueix políticamentel catala, per .obra de instrumentalitzar-Ioscontra lanor- cional de la Llengua Catalana.

. Afegim,ésciar,queaquestobjectiu al. mateix pronostic que Joán I'imperialismeespanyolinstal.lat malitzaciódel catala.Amb tal, si Mireu reíaIs comercials,escolteu
a assolir reconeix civilitzadament Triadú havia fórmulat:si normalit- secularment al poder; sigui del hem de ser juStos, reconeguem els parlantsper.carrers i places, al-
queI:oficialitatdelcatalanonega a zacióvoldircamicapa lanormali- colorque sigui, i subratllemque quenoésd'ells,queprocedeixras- . menysa Barcelona,feu-ho també,
la IlenguaespanyolaI'ús circumscrit tat,' i normalitai signifi~ que la sense exceptuar-Deel feJipismoac- pecte'més greu del pidgino «papia- amb radiosi televisionsper sabersi

, que liés. naturalment i justament lIenguacatalana,propia i oficialde tual. Notenim espaipera glossar- ment» catalanoespanyolamena~- en millorala correcció,investigueu
propioRes de discriminacions,pero Catalunya, ha d'acabar per ser la ha, pero la políticaespanyola,des dar del futuroEIscastellanoparlantS que passaa lamajoriad'escoles...

. tampo(:res de subjeccions. lIengua real de Catalunya, en el de la invenció del Estado de /as obrers no s'oposen a la integració En aquesta desesma, ja. ho
La justesa del pronoSticde Joan sentit -¡de la manera que hem dit autononúas,fins a les constantSre- lingüística, si els tractem coro es sabem,-pesenmoItesmalures i ben-

Triadú, entenem que ha estat cOn- més amunt, el futur d'aquesta lIen- duccions,entrebanes,obstacles,re- mereixen i no. tenim pressa. El . ifetS qu~ abans no existien: la
firmadaen el debat sobre el futur' gua es presentaobjectivamentaro- .cursos, .argúcieslegalistes,jugades perill més greu -el según factor perduade la fe, l'ocas de les ideolo-
de la lIengua catalana que s'es- bigu. . . .brotes, oblits, menyspreus,etc. de important a.tenir en comptea qüe gies, I'hedonismede bratet amb el
caiguéel vespre deldia 21 de l'ac- A nosaltres,.pero, ens escomet les possipilitats inStrumentalsdel ens referÍem- resideixen els ma- progrés de les 'tecnologies. I
tual mes de novembre a TV3, els . un dubte greu,. respecte a aquestnostre ja.ininso ~tatut, no fa més teixos catalans, lIevat, és ciar, els encara,els próblemesde la desocu-
participantSdel qual són, majorita- terme. Amb I'ambigüitat, ¿intentá. que continuar en forma d'asfixia la de laminaría resistent de sempre. . pació fo1\X>5a,de la droga; de l'ame-
riament no solament especialiStes hom superar els optimistes i elspolítica de genocidi cultUral.del Un sector majoritarid'aquestSs'in.,' na~ nuclear,bel.licito txernobyles-
enllengua catalana o sOcio- pessimismes deis catalans .mes . franquisme. Diguem-no' sense. . clina, probablement.de mánera no. ea, que guanyen la partida-de la
lingÜÍSticaa la Cataluriyaescrita, -~mocionalsque no analíties,amb embutS:la .lIenguacatalaruiels fa ' .deliberada,a I'abandód'alloqueIi ,lIengua.ltamOOhi ha tercerfactor
sinó a totSels PalsosCatalans. En una estimació tactica que esquiva nasa, els deStorba,els indigna, pel pertoca fer per a normalitzar,és a deis tres a-que aI.,ludíem:el gota ~

. eldebatnoespro.nunciaelmolam- l'espectrede I'hibridismegeneralit- 591fetd'eXistirdiosdel'Estatespa- dir, per a salvarI'ús socialde la . gotacontinudeIsarticlesi IlibretS
bigtiitat,pero s'hi perfilaron dues zat progressiu, una actitud elusiva oyol.La variantmes liberalarribaa llengua. Aquell -engrescameht, de tantS autoanomenatS intel.lec-
posicionSclares i oposadespel que. no -desesperan~da intencional-. admetre-la com una' mella de aquella voluntat de plantar cara, tuals a regim de pOStmarxismeilo
fa al futur de la. lIengua, que hi meDí, per allo de «si' et sentS 'quítxua mediterrania extirigira no aquell delit per a recuperarsocial- postmooernitat, fuga reiterada d'a-
eq\livalen.EIs representantSde les ven~t,' ja t'han ven~ut>.)?O 00, masSaanys vista.Enfront d'aixo, el ment la lIenguadignificadaper la lienacions rilenors,.que tanmateix.
institucionsautonomiquesencarre- ¿és una pura indeterminació, ConSeUExecutiu'de IaGeneralifat, CQdificaciódel temps de l'EStatut requeririen. un comentan a p3rt. .
gats d~ I'anomenadanormalització asimptoticament objectiva, davant dotatd'un poderani1legal de laCo- del 1932 s'ha eStovat, ha cedit, ¿HatJrande fer,com PascaI anib
de la llenguá.emeteren un judici, la multitud mal garbellaole de munitat Autonoma de Madrid, la s'ha esquerdat.Que ens ha passat? l'exiStenciade Déu, allo de deixar-

, diguem-ne,ópt.imista:,no som ondades contrilriesi contradictories?'de laRiojao ladeCastella-Lleó,es. Diguemnomés sumilriamentque nos d'ani1lisis'irestaren I'apósta?
anem, pero hem .m)llorat molí, ¿Ambigüitat per no dir lenta traba lligatde mans i peus. ' elS catalans d'ara vivim, quant a Si l'ambigüitat fa 'ri1alacara'i no hi
dones cqntinuarem millorant amb agonía o perque no éspossible De tata manera, insuficienti tal, I'ús de la, lIengua, sotmesos en ha més remei: ¿haJ,lremde limitar..:
vista a I'objectiu. abans dit. Els veuie-hi clar? . ' com ho creu el qui signa, 'la lIei de gran part a simples inercies: la ne- , nos a apost:tar-per CataIunya i la.

. joyes professorsde lIenguacatalana Nó serem nosaltres, evi- normalitzaciódel cataJaté un cert gativa, la de Tús del castellaoral i .sevalIengua?Volem dir, que s'en-
. i de 'romaníStica a' CaSteIló i a dentment,els qui ens posarem a ~.ambitd'efectivltati eXiSteixi s'apli- escrit, siguiperservilisme,pergra- tengui 00; aposta i brega, com.fan .

. . Bellaterra-Barcelona, ,Vicent Pi- sentenciar ]'assumpte. Si volem, ca SOtála direcció d'una dona admi- ciosa ~ncessió abandonista o per efs qui totS sabem o haurjém de
tarcn i Xavier Lamuela respectiva- ni, .obviament, podero. Només raJ:je, realista i intel.ligent que es la por hereva de la que inculca el saber, pocs pero infatigables. Car si
meDí, opinaren al conlrari: la lIen- som capa~ d'apuntar alguns deIs diu Aiña Moll. ¿Quins' obstacles franquisme policiac; , la positiva se-. apostar per Cat8Iunya i)a seva lIen--
gua. catalana es. troba en una si- factors.a tenir ~n compte,-subrat- gl'euss'oposen a un ~ efica~d'a- . cular que ens aguanta,laque eos fa gua no és garantia.de victoria, és

. tuació critica, obviament al País Va- lIant o difuminant els que ens sem- quest instrument? usar el catalaque hem «mamat» a coratge per a la brega... . .
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