
Al número de gener «Serra d'Or» reprodu'ia, per contribuir a donar-li abast, l'article col·lectiu amb què «Els Marges» havia invitat 
a reflexionar i a prendre una actitud davant la situació de la nostra llengua. Aquell mes i el següent publicàvem també respostes 
d'homes polítics representatius. Per documentar el debat que resta obert, creiem interessant de reproduir el text que hi ha aportat 
el número de març de la revista «Nous horitzons», editada pel PSUC.

UNA RESPOSTA A "ELS MARGES” 
per Lluís López del Castillo, Joan Martí i Castell, Francesc Vallverdú 

i Joaquim Viaplana

La vella i complexa qüestió de la relació 
entre ciència i política presenta unes con-
tradiccions que, en bona part, s’han posat 
en evidència en el famós manifest publi-
cat per la revista «Els Marges» (núm. 15, 
1979). D'entrada, és sorprenent com un 
treball tan poc «científic» com aquest —des 
de les primeres ratlles ens adonem que es 
tracta d’un manifest polític— hagi estat 
acollit precisament com a rigorosa inves-
tigació científica. Val a dir que els seus 
redactors han contribuït a donar-ne aques-
ta imatge : la referència a les «raons cien-
tífiques» que els han impedit d’analitzar la 
situació del conjunt dels Països Catalans 
(nota de la p. 3); l’ús de conceptes espe-
cífics de la sociologia i de la sociolingüís-
tica; el recurs a certes fórmules conclu-
sives que pressuposen anàlisis prèvies no 
explicitades, i, sobretot, el to apocalíptic 
del manifest (per definició, les actituds 
apocalíptiques són sempre més «idealistes» 
i «intellectualistes» i resulten difícils de re-
batre amb arguments científics, perquè les 
profecies són a llarg termini), tot plegat 
predisposa psicològicament el lect'or a fer 
confiança als redactors d’«Els Marges» 
—d’un prestigi professional reconegut— i 
a compartir-ne els postulats i les conclu-
sions.

Però aquestes raons no són suficients per a 
explicar l'extraordinària repercussió que ha 
tingut el document. La raó fonamental de 
l’èxit del manifest està justament en el fet 
d’haver plantejat molt cruament la difícil 
situació en què es troba la llengua cata-
lana. Ara: el mateix èxit d’aquest text ja 
es una prova concloent que el to pessi-
mista que adopten no respon a la realitat. 
Si no hi hagués un alt grau de sensibilit-
zació dins la nostra societat envers aquest 
Problema, el manifest hauria caigut en 
el buit.

Hi ha altres raons, més conjunturals, que 
expliquen la bona acollença que ha tingut 
el document en certs medis intel·lectuals. 

En efecte, ¿com s'explica que nagin estat 
tan poques les veus que hagin gosat dir 
que el postulat inicial del manifest és fals? 
Perquè afirmar axiomàticament que «la 
situació del conjunt de la llengua catalana 
resulta, de molt, força més precària i in-
quietant avui dia que no pas durant el 
transcurs dels decennis immediatament an-
teriors» és una falsedat tan òbvia que la 
mateixa repercussió que ha tingut el docu-
ment s’ha encarregat de desmentir. Per 
compartir aquesta afirmació d’«Els Mar-
ges» hi ha d’haver un sentiment de «mala 
consciència», ben pròpia de ¡’intel·lectual, 
que Ji faci acceptar o passar per alt el 
corrent polític i ideològic que la sosté. 
En efecte, darrera aquell postulat hi ha 
tot un projecte polític que, com a tal, s’en-
fronta amb els altres projectes en concur-
rència. No cal dir que es tracta d'una acti-
tud ben legítima, però convenia haver-ho 
aclarit d’entrada per exigir coherència als 
intel·lectuals i als polítics que sense accep-
tar aquesta actitud pretenen de distingir 
entre l’aspecte «tècnic» i l’aspecte «polític» 
del manifest.
Partim, doncs, del fet que el document 
d’«Els Marges» és primordialment un acte 
polític, i com a tal ha de ser valorat. Això 
ens estalvia, d’una banda, d’explicar què 
va significar realment el franquisme des 
d'un punt de vista sociocultural i lingüís-
tic i fins a quin punt va arribar la des- 
catalanització de la nostra societat, i, de 
l’altra, ens eximeix de fer una crítica pun-
tual de nombrosos errors d'anàlisi i con-
fusions terminològïques que conté el tre-
ball (entre d'altres, l’anàlisi històrica del 
conflictè lingüístic o expressions confuses 
com «monolingíiisme diglòssic» o «idiolecte 
generacional»).

Hem dit que l’aspecte més remarcable del 
document ha estat precisament la seva 
repercussió. És cert que si algun català 
conscient no sabia que la llengua catalana 
avui encara és una llengua de segona a la 

vida pública; que l’ensenyament del català 
no ha cobert encara tota la població esco-
lar i que l’ensenyament en català és fran-
cament minoritari; que els mitjans de mas-
sa, començant per la televisió, continuen 
essent vehiculats majoritàriament en cas-
tellà i que les resistències a la seva cata-
lanització són fèrries; que, en definitiva, el 
català continua essent, amb l'Estatut ja 
aprovat, una llengua discriminada, demos-
traria un tal grau d'ignorància o d’indife- 
rència que no creiem que el manifest tot 
sol li pugui fer obrir els ulls. Ara: en 
aquest cas, la redacció d’«Els Marges» pot 
sentir-se amb raó satisfeta.

La situació discriminatòria en què es troba 
la llengua catalana exigeix una decidida 
política de normalització lingüística per 
part del parlament de Catalunya i del go-
vern de la Generalitat. EI català ha de ser 
realment la llengua pròpia de Catalunya 
i de tots els Països Catalans, i això en ter-
mes jurídics vol dir arribar a ser la llengua 
oficial territorial. Això en aquests moments 
no es pot realitzar, però és un objectiu 
irrenunciable i no es pot diluir irrespon- 
sablement en tàctiques dilatòries. Ja des 
d'ara no podem acceptar una cooficialitat 
lingüística que no estigui en funció de la 
plena normalització del català. Per això 
nosaltres entenem la cooficialitat prevista 
a l'Estatut com una situació transitòria en 
què el català ha d'anar ocupant gradual-
ment les posicions de llengua pròpia del 
país, i el castellà —no sols per imperatius 
constitucionals, sinó com a llengua habi-
tual d'una bona part dels catalans de nai-
xença o d’immigració— ha de tenir un 
estatut jurídic de llengua cooficial.

Com es pot desenvolupar i portar a terme 
aquesta política lingüística? Estem d’acord 
amb els redactors d'«Els Marges» que «el 
ple restabliment de la llengua catalana i la 
seva igualitària equiparació funcional i ideo-
lògica amb l'espanyola no tan sols ha de 
resultar de la prèvia i imprescindible crea-
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í llegiu llibres en català

ció d’uns marcs institucionals polítics i 
culturals que permetin i’autorealització lin-
güística, sinó també de la mateixa capaci-
tat de resposta de la societat catalana per 
precipitar una dinàmica autòctona d’ex- 
pressió lingüístico-cultural» (p. 8). Però a 
l'hora de traduir aquestes premisses en 
termes polítics es limiten a desqualificar 
tots els projectes polítics que avui es do-
nen a Catalunya, especialment el de re-
construcció nacional en el progrés —en què 
coincideixen socialistes, comunistes i altres 
sectors progressistes—, en nom d’un nacio-
nalisme radical sense explicitar. En contra 
d’aquesta posició volem fer les remarques 
següents:

a) El marc institucional, polític i cultural 
que contempla l'Estatut d’autonomia ofe-
reix moltes possibilitats per a la normalit-
zació lingüística, si sabem explotar-les amb 
audàcia i apiicar-les amb fermesa. L’article 
tercer conté les línies generals d’una polí-
tica lingüística democràtica per a la plena 
normalització lingüística del català.

b) Per impulsar la «capacitat de resposta 
de la societat catalana» cal fer participar 
ia classe treballadora, totes les classes po-
pulars, en un projecte de reconstrucció na-
cional que tingui en compte els seus inte-
ressos. Qui no ha comprès, a la segona 
meitat del segle xx, que la lluita per les 
llibertats nacionals no pot deslligar-se de 
la lluita per les reivindicacions populars 
i per un nou model de societat, demostra 
una insensibilitat pels fenòmens socials que 
el desautoritza com a sociòleg i com a pen-
sador polític.

c) Finalment, i entrant en un punt con-
cret, rebutjar el decret d’incorporació del 
català al sistema educatiu de Catalunya 
amb l’argument segons el qual, mentre no 
disposem de mass media, «contribueix a 
fomentar i a ratificar la progressiva con-
versió del català en llengua morta» (p. 9) 
és un recurs idealista que només pot ser 
útil als enemics de la normalització lin-
güística. En efecte, l’única resposta posi-
tiva a les deficiències del decret —i a les 
deficiències encara més escandaloses en el 
camp de les comunicacions de massa— és 
exigir-ne el compliment i el desenvolupa-
ment amb tota l’energia necessària, al ma-
teix temps que es reclamen els altres ob-
jectius, no pas plantejant el dilema «o tot 
o res».

Totes les crítiques que hem fet fins ara, 
però, afecten qüestions menors, si les com-
parem a la que cal fer a la qüestió immi-
gratòria. En efecte, el plantejament que els 
redactors d’«Els Marges» donen al tema 
de la immigració no sols conté errors se-
riosos sinó que en alguns punts és xovi-
nista.

En primer lloc, és fals que la societat cata-
lana es trobi «escindida en dos grans grups 
més que diferents entre si» (p. 11). Afirmar 
això és tenir una visió molt superficial de 
la nostra societat, perquè la hipotètica línia 
divisòria entre aquests «dos grups» no exis-
teix, excepte que ens moguem en un pla 
molt abstracte: no hi ha cap «escissió» 
entre les categories nadius/immigrats (on 
es col·loquen els fills dels immigrats?, i els 
nadius castellanoparlants?, i els immigrats 
catalanoparlants?), ni tan sols entre catala- 
noparlants/castellanoparlants (quin nivell 
d’ús s’accepta per a la puresa «ètnica»?, 
són només catalans els qui parlen un ca-
talà escaient?). De fet, actualment dins la 
nostra societat només hi ha un «estrat» 
clarament distint des d'un punt de vista 
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lingüístic: és la minoria monolingüe dels 
castellanoparlants, que no entenen el català 
i que constitueixen prop d’un 20 % de la 
població, però es tracta d’un sector més 
aviat inestable socialment, integrat sobre-
tot per immigrats recents i per població 
no activa. L’existència d'aquest estrat de-
mana uns ritmes adequats, graduals, per a 
la recatalanització del país, però no posa 
en qüestió els drets nacionals de Cata-
lunya.

En segon lloc, la hipòtesi d’«Els Marges» 
—que té unes certes coincidències amb la 
concepció «binacional» de la societat cata-
lana que postulen els neolerrouxistes— és 
una idea perillosa que des d'una òptica na-
cional hem de rebutjar resoludament. Pre-
sentar la immigració com un bloc —pres-
cindint de les diferències de classe, molt 
més decisives a l’hora d'estratificar la 
societat catalana— condueix a considerar-
ia com una «cinquena columna» en comp-
tes de considerar-la com una aliada neces-
sària per a la reconstrucció nacional. En 
el fons, en aquesta visió hi ha una idealit-
zació de Catalunya que intenta amagar el 
problema real a què hem fet referència 
més amunt: el problema és —insistim-hi— 
la confrontació política entre diferents pro-
jectes de reconstrucció nacional, un dels 
quals és el que impulsen les classes popu-
lars catalaneá, que no coincideix, evident-
ment, amb el que defensen «Els Marges». 
Ara: el projecte de reconstrucció nacional 
propugnat per les classes populars no es 
desentén pas de la gradual catalanitza-
ció del nostre país, com insinuen els 
autors del document, sinó tot al contrari: 
malgrat les contradiccions que comporta 
un procés d'aquestes característiques, con-
té un propòsit clar de recatalanització dels 
qui avui ja són catalanoparlants, però en-
cara no són capaços d'usar el català en 
tots els seus nivells; i de cataíamtzació 
dels qui encara són exclusivament caste-
llanoparlants, sense que això impliqui la 
renúncia a la seva llengua i a les seves 
modalitats culturals.

En tercer lloc, la manca de comprensió 
del fenomen de descatalanització operat 
sota el franquisme comporta una valoració 
negativa de la gradualitat en el procés de 
normalització lingüística, gradualitat que 
en alguns moments el manifest accepta 
i en altres rebutja. Una prova d’aquesta 
incomprensió és la crítica ideològica que 
els redactors d'«Els Marges» fan de l’ex- 
pressió «ciutadans de Catalunya», per cert 
posada en circulació per l’Assemblea de 
Catalunya i no pas pel president Tarrade- 
llas. Reconeixent que l'expressió té una 
dosi d'«anormalitat» (però és que la socie-
tat catalana pot presentar-se com a «nor-
mal»?), hi remarquem un aspecte positiu, 
en indicar un «primer grau» cap a la plena 
ciutadania. Sentir-se avui «ciutadà de Ca-
talunya» és, en la majoria de casos, accep-
tar el procés de reconstrucció nacional, 
participar-hi i, en definitiva, començar a 
assumir els objectius de la plena norma-
lització lingüística i cultural, objectius que, 
partint de la situació actual, no es poden 
assolir amb «mesures expeditives», que se-
rien no sols antidemocràtiques sinó contra-
produents. (Un argument marginal, favora-
ble també a l’expressió, l’hem sentit en 
alguns partidaris de la immediata unitat 
política dels Països Catalans: catalans ho 
seríem tots; ciutadans de Catalunya només 
els del Principat.)

Podríem fer, encara, altres crítiques al do-
cument d’«Els Marges» —per exemple, so-
bre els judicis populistes que dediquen in-
discriminadament a tots els polítics cata-
lans, en un to de displicència que ens ha 
fet enyorar la ponderació d’un Carles Riba 
en el seu suggestiu Politics i intel·lectuals 
(1927)—, però ja hem apuntat les principals. 
No voldríem, tanmateix, acabar sense in-
tentar algunes respostes a les preguntes 
que formulen «amb un to malèvol i amarg» 
(p. 13), perquè creiem que no es poden dei-
xar com estan.

Primerament, cal respondre afirmativament 
a la primera pregunta (si «en aquesta se-
gona meitat del segle xx» és possible «d’a-
conseguir que perduri i es desenvolupi la 
llengua i, per tant, la cultura, d’una nació 
mancada d’estat»), No hi ha cap dels in-
dicis que «Els Marges» addueixen com a 
«evidències» que ens demostri una involu-
ció real en el procés de normalització. Els 
flamencs tampoc no tenen Estat i han avan-
çat molt durant els últims trenta anys. És 
cert que aquest model no el podem presen-
tar com a definitiu per al cas català, ja 
que nosaltres concebem l’autonomia com 
un primer pas en el procés d'autodeter- 
minació: només amb una organització fede-
ral es poden delimitar clarament les com-
petències entre l’administració central i la 
nacional. En aquest sentit, fórmules com 
la iugoslava o la suïssa demostren que un 
conflicte lingüístic es pot resoldre sense 
recórrer a la independència.

Segonament, cal respondre que existeixen 
encara mecanismes socials per «integrar 
una part de la població que (...) no ha as-
sumit encara la realitat nacional catalana» 
i que aquests mecanismes han funcionat i 
continuen funcionant dins els ambients po-
pulars. D’altra banda, l’Estatut d’Autono-
mia té un ampli ventall de possibilitats per 
contribuir a aquesta catalanització.

Tercerament, cal respondre que si l’escola 
i els mtijans de comunicació són necessa-
ris per a lr«autointegració conscient», prè-
via a això és la mobilització de tot el poble 
català, de naixença o d'immigració, a par-
ticipar en el procés de reconstrucció nacio-
nal. Si a cada dificultat ens descoratgem, 
si a cada derrota ens retirem, la lluita s’a-
feblirà. Ens trobem com en una guerra de 
posicions, i no podem guanyar les següents 
sense consolidar les primeres. Les «posi-
cions» TV i ràdio són objectius difícils, 
però no pas inassolibles ; allò que no po-
dem fer, però, és desentendre’ns de les 
«posicions» escola, instituts, centres de FP, 
etcètera, perquè la TV i la ràdio ens sem-
blen inexpugnables.

Les respostes anteriors ja donen per con-
testada la darrera qüestió plantejada per 
«Els Marges»: perquè creiem que el poble 
català pot assolir uns «suports polítics 
efectius» i pot endegar «una vida pública 
autènticament catalana a tots els nivells», 
perquè tenim fe en aquest poble i en la 
seva lluita, perquè hem optat clarament 
per la reconstrucció nacional en el progrés, 
refermem la nostra voluntat per impedir 
que les profecies apocalíptiques, vinguin 
d’on vinguin, es compleixin.

LLUÍS LÓPEZ DEL CASTILLO, 
JOAN MARTÍ I CASTELL, 
FRANCESC VALLVERDÚ 

i JOAQUIM VIAPLANA

TERTIUM NON DATUR?

Michèle Lalonde, amb la tendresa, a esto-
nes, dels nostres apologistes del set-cents, 
acaba de publicar a París una Défense et 
Illustration de la langue québécoise que, 
entre d’altres coses, pretén d’independit-
zar el Quebec d’una llengua metropolitana 
prestigiosa que ella s’aplica a subvertir 
mitjançant l'arcaisme sistemàtic. Però ja 
ho deia Émile Benveniste: «No hi ha estat 
intermedi: un hom és dins la llengua o 
fora de la llengua: tertium non datur.» 
Argumentar-ho a senegalesos, haitians i 
francòfons diversos, els faria conscients 
de la fagocitació de llurs parles aborígens? 
Els fets consumats, si més no, ja els han 
privats del dret a l’autodeterminació lin-
güística. I el mateix podríem dir dels llocs 
on ha actuat eficaçment l’imperi de l’an-
glès, el rus o l’espanyol. Sort que la pos-
sibilitat de retrobar un propi món de re-
ferències pot anar més enllà de la llengua 
vehicular i de la cultura occidental. Més 
enllà de la connotació emocional d'un poe-
ma, o de la nota erudita que relega la 
realitat al peu de pàgina; més enllà de la 
poesia, de l’assaig mateix, o si voleu de la 
literatura i de la política, hi ha potser el 
desafiament: l’entelèquia d’un futur que, 
tard o d'hora, sorgirà del plany de sen-
tir-se desposseït i en tercer món. Michèle 
Lalonde, de nació «baixa» i classe «baixa», 
en llengua que voldria també «baixa», és 
des d’un Occident on tot sembla dat i 
beneït que ens en parla:

«Jo sóc del país perdut i enfonsat sota / 
el silenci del qual la llegenda diu que no 
és / pas d’aquest món els geògrafs no en 
fan esment si no és per annexionar-lo a 
la solitud / glaçada del pol la neu i 
el vent rigo / rosos de la història des de 
fa molt de temps / l’han escombrat del 
mapa el seu nom figura tanmateix / en 
els acords passats per alt / dels petits po-
bles / el trobareu en els arxius de / qual-
sevol oficina colonial entre la pell / aper-
gaminada d’un oriental trobat per sorpre-
sa / i la d’un africà sense defensa / el 
trobareu esmentat a les actes de cessió / 
als tractats dits de pau i a la / paperassa 
confidencial intercanviada entre / prínceps 
de la mateixa sang freda / el trobareu 
escrit en negreta damunt / els permisos 
d’explotació minera i forestal / i a les 
factures impagades de l’imperialisme / 
l’escoltareu també a la canonada negra / 
dels fusells que es pronuncien a inter-
vals / contra nosaltres jo sóc de la nació 
relegada / a una nota a peu de pàgina 
dins els annals / de les insurreccions ben 
rematades jo sóc de la nació / de la qual 
ningú no es recorda a la qual tanmateix 
és fet retret / de fer-se avinent que exis-
teix / jo sóc de la nació que té memòria 
per divisa i / lloc designat d’exili jo /».
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