
Després d’haver reproduït, al número de gener d’enguany, el text d'«Els Marges» sobre la situació de la nostra llengua, que 
certament ha tingut la virtut de fer sentir amplament la urgència d’un debat necessari, «Serra d'Or» recollia, al mateix número 
de gener i també als de febrer i d’abril, algunes de les respostes que aquell article col·lectiu ha suscitat. Ara hi afegeix la que 
ha redactat un equip de professors de català —ha d’aparèixer també al número de juny-juliol del butlletí «Escola catalana»— 
enfocant-hi els problemes des de l'angle de la seva feina i de l’esforç per l'escola catalana.

AL MARGE D'"ELS MARGES"
per Carme Alcoverro i Pedrola, Joaquim Arenas i Sampera, Enric Larreula i Vidal, 

Josep Pascual i Comellas i Ernest Sabater i Siches

EL DEBAT I ELS SEUS CAMINS

El debat iniciat a l’entorn de l’article «Una 
nació sense estat, un poble sense llengua?», 
aparegut a « Els Marges» número 15, des-
prés d’uns moments d’inicial resistència a 
la resposta directa, ha entrat en una fase 
de resposta a l’article en si, més que no de 
debat sobre les condicions reals en què es 
troba la llengua catalana. Per això el que 
voldríem nosaltres, íntimament connectats 
per la nostra feina a la realitat directa de 
la base del país: l’escola i els infants que 
en són el futur, és aportar les nostres cons-
tatacions, les nostres opinions i els nostres 
matisos als piincipals arguments que s'han 
emprat, i sobretot una prospecció de la 
realitat quotidiana i del futur. Així, encara 
que en diverses ocasions ens hem manifes-
tat d'acord amb les grans línies de l’article 
d’«Els Marges», ara no volem entrar nova-
ment en l’article en si, perquè creiem que 
ni és el més fonamental ni tan sols la in-
tenció dels seus autors ni, sobretot, el que 
més convé al país.

Seria debades fer-se fort en el cientificisme 
per defensar apreciacions i actituds davant 
la realitat complexa i poc reduïble a ter-
mes irrebatibles que suposa la llengua d’un 
poble, més que més ara que sortim d’un pe-
ríode de foscor quasi absoluta i no abun-
den precisament els estudis estadístics 
exhaustius i fiables ni, encara menys, les 
planificacions possibles per a la normalit-
zació ni els resultats palpables d’aquesta.

LA SITUACIÓ REAL GLOBAL

Un fet, però, fàcilment constatable i ad-
mès per tothom, és l’augment importantís- 

sim dels castellanòfons enfront dels catala- 
nòfons i això tant per l'allau immigratòria 
en uns anys sense recursos d'integració 
cultural per part de la comunitat receptora, 
com per la deserció d’una part de les clas-
ses altes i mitjanes urbanes (petita en 
nombre, però important en pes específic, 
si més no al Principat, territori al qual 
se cenyeix l’article). Aquest fet condiciona 
tot estudi i invalida les apreciacions anec-
dòtiques a què els naturals del país són 
tan afeccionats, i és el que justifica l’afir- 
mació que en aquests moments —i si no 
canvien molt les condicions ambientals: 
escolars, mitjans de comunicació, desvet-
llament actiu de la consciència de «neces-
sitat social» de la llengua catalana, etc.— 
la situació sigui molt pitjor globalment 
que la de decennis anteriors, i cada dia 
ho serà més si no hi ha un tomb decisiu 
en el fet quotidià escolar i de comunicació, 
encara que en alguns aspectes externs s’a-
vanci, però a un ritme que no compensa 
ni de molt l’avenç meteòric i no intervin-
gut del castellà. És com una cursa entre 
una bicicleta i un cotxe esportiu, o en-
tre un avió dels germans Wright i un mo-
dern reactor.

Per tot això, les acusacions de pessimisme 
amb què sovint s'obsequia aquells que exa-
minen seriosament la realitat, per poder 
saber com cal enfrontar-s’hi, no poden ser 
tingudes més que com un altre símptoma 
de la baixa capacitat de reacció davant d’un 
estat de coses realment alarmant o, en 
altres casos, com a la política de l’estruç, 
més o menys interessada, que pretén negar 
l’evidència. La posició del pessimista és la 
de qui no lluita ni es preocupa per la rea-
litat perquè ja ho dóna tot per perdut; 

no creiem pas que aquesta sigui la dels 
autors de l’article d’«Els Marges», ja que 
la feina professional que exerceixen en els 
camps de la docència, la crítica, la investi-
gació, la promoció de col·leccions i estudis, 
etcètera, dóna fe de tot el contrari: el pes-
simisme podria ser dels qui escriuen en 
castellà perquè no creuen en les possibili-
tats de la llengua catalana o per convenièn-
cies personals.

NACIÓ, IMMIGRACIÓ, CLASSES

Els temes sobre els quals gira l’article i 
que més han suscitat el debat són els de 
la definició nacional i la immigració, les 
implicacions de classe, els mass-media i 
l’ensenyament. El punt de partida, l’afir- 
mació segons la qual la llengua es troba 
avui en una situació de conjunt que «re-
sulta, de molt, força més precària que no 
pas durant el transcurs dels decennis im-
mediatament anteriors», és, però, el que 
més ha escandalitzat a molts. Si entenem 
ben clarament l’abast d’aquesta afirmació 
i valorem el fet que avui molts catalanò- 
fons i principalment els infants utilitzen 
l’espanyol com a llengua de comunicació 
entre ells, i ja no solament amb els no 
catalanòfons, veurem com, malgrat la nova 
florida de publicacions, la proclamació 
d’una oficialitat compartida que encara no 
s'ha posat en pràctica fora de la litúrgia 
política i la feina feta per tots els sectors 
del nostre poble que han resistit l’assimi- 
lisme —entre els quals no cal dir que cal 
comptar els autors de l’article d’«Els Mar-
ges»—, si no s’actua molt intensament i 
molt de pressa, podem arribar a una situa-
ció de racionalització de la situació here-
tada, consistent a grans trets en l’accepta-
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ció de l’ús de ¡'espanyol com a llengua 
dominant en la comunicació oral, a més 
del seu vell domini dels mass-media i de 
la comunicació escrita oficial i privada, 
i a la dissociació del fet lingüístic del fet 
nacional. Nosaltres afirmem, ja d’entrada, 
que sense català no hi haurà Catalunya.

La definició nacional no creiem que es 
pugui fer en funció de la immigració, per 
important que aquesta sigui. La immigració 
serà un factor més, tan important com es 
vulgui, però la base aglutinant del fet na-
cional és autòctona, ni més ni menys, sense 
que acceptem que aquesta definició demani 
presentar excuses de no voler ser racistes. 
Una comunitat nacional, per bé que gene-
ralment arrenqui del passat, és sobretot 
una comunitat de relació amb projecte de 
futur, basada, en el nostre cas si mes no, 
en uns trets existents i en una experiència 
històrica i cultural (en el ple sentit) pròpia. 
Naturalment que hi ha implicacions de 
classe en tota comunitat humana, però 
aquestes pesen molt més del cantó de la 
nacionalitat dominant i de la seva concre-
ció en l’aparell estatal i de poder de difusió 
d’idees i de cultura i, no cal dir-ho, d'una 
determinada llengua que coincideix, cn el 
nostre cas, amb la de la major part del 
sector immigrat i amb la que l’aparell bu-
rocràtic, escolar i dels mass-media pro-
jecta i imposa, fora del territori que li és 
propi, als catalans. Això és el que semblen 
oblidar els que ja fa temps que van posar 
les bases ideològiques per a la perpetuació 
efectiva de ducs comunitats amb la racio-
nalització del bilingüisme —inevitablement 
diglòssic en la nostra situació— i amb la 
diferent valoració del fet de classe quan es
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tracta de la influència de la cultura domi-
nant —molt més marcada per una classe 
oligàrquica i amb tota una tradició i un 
aparell de dominació interna i d'expansió 
imperial—■ i de la nostra, que sobreviu a 
precari i que, ens agradi o no, ha pogut 
assolir al primer terç d'aquest segle unes 
certes bases de normalització amb ¡’as-
sumpció per part d’un sector de la burge-
sia d’aqucst fet cultural. O és que pensem 
que hauria estat millor el contrari i que la 
nostra cultura seria més defensable, sense 
complexos de culpa, si només fos viva en-
tre les classes populars ; i de quina manera 
ho seria? És més envejable la situació de 
Galícia, posem per cas, que la nostra?

Creiem que és molt més perillosa aquesta 
racionalització ideològica, les cauteles que 
sempre es posen contra el nostre platet de 
la balança, els falsos respectes que, de fet 
i potser sense voler-ho, marginen i impos-
sibiliten la cohesió nacional en la situació 
de lluita permanent, no solament per fina-
litats culturals, sinó per un alliberament 
real que comporti la possibilitat de deci-
sió sobre els recursos i les opcions que 
ara passen ben lluny de la nostra capacitat 
de decisió col·lectiva. Llavors es fa realment 
difícil admetre que hi pot haver un pro-
jecte de reconstrucció nacional viable, ni 
de les classes treballadores ni de ningú; 
per altra banda, la diversitat d’opcions po-
lítiques dins de la mateixa esquerra parla-
mentària i no parlamentària fa difícil pen-
sar que es pot parlar de l’existència d’un 
projecte de redreçament nacional propi de 
les classes treballadores, sobretot si els 
que pretenen parlar sempre en nom seu 
donen primacia a la unitat de la classe 
obrera a nivell estatal —d’un estat no go-
vernat precisament per la classe obrera— 
per sobre de la lluita per l’alliberament 
nacional i de classe dels treballadors i de 
tot el poble català.

És clar que hi ha diferents maneres de va-
lorar el fet nacional i fins diferents concep-
tes de nació, però ens sembla que s’erren 
els trets quan s’han alçat veus titllant de 
racisme la resistència a ¡’assimilació i la 
voluntat de manteniment de la identitat al 
propi territori, la lluita del poble català 
que està sotmès precisament a un tipus 
d’intent de destrucció per unes forces real-
ment totalitàries que no vacil·len, quan els 
convé, a utilitzar la defensa dels que han 
foragitat dels seus pobles a base d’abandó 
secular i d'explotació feudal, utilitzant ar-
guments pretesament democràtics i popu-
listes.

Podríem dir moltes coses més sobre el fet 
nacional i la immigració i en altres oca-
sions les hem dites i les continuarem dient: 
la principal, però, és que no sembla que 
ningú es vulgui enfrontar amb la realitat 
crua i nua i vulgui ajudar a formular una 
reflexió vàlida sobre la immigració en un 
projecte realment alliberador de l’home i 
de la comunitat nacional on s’ha assentat 
definitivament en la majoria dels casos. 
Cal parlar clar als immigrats i no afalagar- 
los amb paternalismes ; cal fer-los veure 
que els poders que han sumit en la misèria 
els seus pobles ara els continuen explotant 
i, per més befa, els voldrien utilitzar com 
a pes mort en les xifres estadístiques per 
fornir arguments, ara democràtics i peda-
gògics, per a la destrucció col·lectiva del 
nostre, que és també el d’clls, el del seu 
futur, el dels seus fills i néts. La tria que 
poden fer és ben fàcil i, de fet, és la que ja 
ha adoptat a la pràctica la immensa ma-

joria d’aquests, tot i les reserves que els 
posen els mateixos catalans d’origen amb 
complex de culpa i de beneficència. Un ar-
gument econòmic capital és el que aporta 
la manca d’inversió pública en el territori 
de l'Estat on més es recapta per tota mena 
d’impostos i on s'han anat a instal·lar els 
milions de persones que han buidat pro-
víncies senceres i que, un cop aquí, són 
tractats «de rics» com la resta dels cata-
lans i se'Is nega la contrapartida en ser-
veis a què tenen dret per la seva aportació, 
i encara s’agita el papu de la insolidaritat 
amb les zones pobres: on és la gent d'a-
questes zones? ¿És que els diners que s’ar-
renquen dels Països Catalans o del País 
Basc han servit per a millorar les condi-
cions de vida, racionalitzar ¡’agricultura, 
industrialitzar harmònicament les zones 
deprimides de l’Estat i evitar així les cau-
ses de la immigració?

ENSENYAMENT I «MASS-MEDIA»

L'altre gran tema del debat és el de l’en- 
senyament i els mitjans de comunicació, 
centrat en la ineficàcia d’un ensenyament 
escolar —que tots sabem, a més, cn quines 
condicions de precarietat es dóna en rea-
litat— si hom no compta amb un ambient 
real, de vida, d’ús de la llengua, ni dins de 
la mateixa escola ni en els poderosíssims 
i decisius mass-media. Pretendre que, si la 
llengua ha sobreviscut fins ara, així serà 
sempre, i voler ignorar l’evidència del canvi 
radical de condicions i de ritme de la subs-
titució lingüística, és del tot suïcida. De-
nunciar-ho i lluitar, batre's.

És fonamental, però, batre's per guanyar, 
amb tots els mitjans de què avui s'ha de 
valer el combatent, fonamentant-nos, això 
sí, en una ferma convicció moral i en la 
claredat dels plantejaments i dels objec-
tius. Per això la nostra lluita no pot ser 
la del darrer dels mohicans, el sacrifici 
estèril i desesperançat: volem lluitar per 
vèncer, i en això som fonamentalment op-
timistes, ja que si el pessimisme ens pre-
sidís en tindríem prou amb el plany i amb 
el tancament en les reserves índies, en 
l’autoimmolació... No es tracta d’això: 
creiem que els autors de ¡'article d'«EIs 
Marges» i molts altres catalans de tota 
condició ho tenen prou clar. Que uns in-
tel·lectuals o, com s’han definit en més 
d’una ocasió, uns treballadors de la cultura 
catalana analitzin uns problemes reals i 
vius de la vida, sembla ara que no els és 
acceptat, mentre que aviat es cau en la 
reacció oposada quan es titlla ¡'intel·lec-
tual de viure en una torre de vori.

La nostra lluita per la llengua, inseparable 
d’una lluita per un ple redreçament, per 
l’autentica sobirania —no entrem ara en 
la plasmació política concreta que pot re-
vestir, ni creiem que ho fes ¡’article d'«Els 
Marges» malgrat que alguns li fan dir el 
que no diu—, necessita de tots els mitjans; 
renunciar-hi fóra suïcida, però pensar que 
la podem guanyar sense aquests és total-
ment ingenu.

OPTIMISME EN LA LLUITA

El català, tinguem-ho ben present, és la 
més sana de les llengües malaltes: pel 
nombre de parlants, per la seva presència 
a quasi tots els estaments i les classes, 
pel seu bagatge cultural i històric, antic,
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recent i actual, per les etapes superades 
en la lluita pel redreçament... Tot això fa 
que sigui extremament més fàcil l'èxit de 
l’empresa que si fos tot el contrari: una 
llengua reclosa en un nombre ínfim de 
parlants, només en certes zones geogràfi-
ques o en capes socials rurals, sense una 
tradició cultural de pes ni una experiència 
d’ús recent i viva, com és el cas d’altres 
llengües que també lluiten per la norma-
lització i que mereixen tota la nostra sim-
patia i la nostra ajuda, però que parteixen, 
dissortadament, d’unes bases molt dèbils. 
Per tot això, precisament, hem de tenir 
molta més clarividència i molt més opti-
misme i hem d’evitar el gran error històric 
de deixar deteriorar aquesta situació. L’ús 
dels mass-media, de I’ensenyament en català 
de forma gradual, però fermament i plena-
ment implantat, la promoció de l’ús de la 
llengua en la vida quotidiana de feina i 
d'esplai, etc., a través d’una política lin-
güística seriosa i decidida, sense complexos 
de culpa, menada amb la participació i 
amb la reflexió de totes les capes del nos-
tre poble, la dotació dels mitjans tècnics 
necessaris, dels professionals i de la seva 
formació en funció d’aquests objectius a 
I’ensenyament, a l’administració i als mit-
jans de comunicació, tot això ens ha de 
permetre reeixir; per això som optimistes, 
i per això ho volem i ara encara hi som 
a temps.

CONCLUSIÓ

Com que un dels punts més tocats en el 
debat ha estat el de les possibles solucions, 
la manca de les quals a ¡’article d’«Els 
Marges» ha estat sovint un dels motius de 
discrepància més estesos, voldríem apuntar 
uns eixos a través dels quals s’haurien de 
moure i per on es poden contrastar les 
actituds de cadascú.

D’entrada, afirmem que les solucions ja hi 
són implícites en la feina de cada grup o 
persona que treballa per la llengua i la 
cultura catalanes; el que cal —i que ara 
ja és possible— és una coordinació institu-
cional i una política lingüística normalit-
zadora. Això no vol dir que correspongui 
només als polítics de donar aquestes solu-
cions, sinó que, precisament pel fet de 
partir d’una situació de prolongada absèn-
cia d’institucions, les iniciatives han sorgit 
al si de molts grups, entitats, ambients, 
i això s’ha de potenciar i acollir. No ens 
sembla, doncs, que sigui gaire encertat de 
demanar-ne responsabilitats al grup d’«Els 
Marges», tant perquè el fet d’assenyalar els 
dèficits ja apunta les solucions a grans 
trets, com perquè la feina feta en aquest 
sentit per uns i altres i el debat polític, 
que és cl que pretenien de suscitar, han 
de ser precisament la font de les solucions. 

La consciència de la gravetat de la situació 
ha de ser clara i és l’estímul més impor-
tant per a plantejar solucions i aplicar 
mesures, més directes i clares com més 
greu o urgent es vegi la situació sectorial-
ment i globalment. Per exemple, és vital 
Que els alumnes de qualsevol grau —ele-
mental i superior— puguin adquirir, durant 
el que els resta d’estudis i des de l’inici 
els que comencen, els coneixements i la 
pràctica d’ús de la llengua que els perme-
tin de fer servir el català en la seva vida 
professional, mentre que la població més 
gran, tant la immigrada com l’autòctona, 
Ja no podrà ser atesa, o si més no amb la 
mateixa intensitat: entre la població adulta 

cal vetllar mes intensament perquè els que 
exerceixen feines d’administració o de con-
tacte amb el públic tinguin accés a ¡’apre-
nentatge que els calgui de la llengua, alho-
ra que se'n promogui l’ús real i efectiu 
oral i escrit: rètols, avisos, impresos, etc.

L’alliberament individual i col·lectiu de com-
plexos de culpa o d’inferioritat, propis en 
el procés d’implantació real del català com 
a llengua d’ús, ha de ser fomentat amb la 
pràctica institucional de les companyies de 
serveis públics, i no cal dir a través dels 
mass-media. No es pot anar repetint que 
el procés ha de ser molt lent, que el ca-
talà és difícil, que no cal que els que en-
cara no el parlen ho facin o que els que 
el parlen no cal que l’escriguin, etc., i en-
cara menys no pot continuar la pràctica 
actual de reducció de l’ús de la llengua al 
mer simbolisme: alguns rètols, ¡’encapça-
lament de certs impresos que a continuació 
són totalment en castellà o bilingües a 
trossos i, encara, amb el català en segon 
terme, l’ús oral del castellà en els avisos 
d’estacions, aeroports, curses esportives, 
etcètera. En aquest sentit s’ha fet algun 
pas endavant, però molt tímid, i encara 
no s’ha fixat el criteri laboral que també 
promouria l’accés als llocs de treball que 
més significadament necessiten de perso-
nes que dominin la llengua.

No cal dir que la presència del català als 
mass-media, començant per un canal de 
televisió normal en català, que tingui en 
compte, però, la necessitat de posar-se a 
l’abast del públic i la necessitat de fer 
durant molt de temps feines de suplència, 
és un dels mitjans fonamentals, però no 
pas l'únic. La informació escrita ha de 
transformar-se radicalment i ser també un 
puntal de l’habituació a l’ús de la llengua: 
en aquest sentit un dels fenòmens més in-
teressants és el de les revistes comarcals, 
però, evidentment, no és suficient: calen 
els diaris i les revistes d’informació ge-
neral per al gran públic, no solament cultu-
rals o polítiques.

Caldrà, finalment, arbitrar els mitjans per 
a arribar a endegar una política normalit-
zadora global i efectiva, inspirant-se en 
altres procesos semblants, com poden ser 
els de Flandes, Quebec, Finlàndia, Suïssa 
i d’altres, en comptes de referir-s’hi vaga-
ment com a exemples d’algun cas de na-
cions sense estat que han conservat la llen-
gua, perquè aquí és evident que no s’han 
començat a aplicar ni tan sols a plantejar 
les solucions que allà s'han adoptat. Si 
fugim de la retòrica, de la tabuïtzació de 
la llengua en un concepte nebulós de punt 
d’arribada mític i en fem, al contrari, un 
punt de partida real i no sotmès a cap 
mena d’especulació electoral ni de contra-
partida amb el govern ni amb l’oposició, 
i si arribem a un consens efectiu i dinàmic 
entre les forces democràtiques catalanes 
(per què no podria ser, si hi han arribat 
en altres camps?) que les comprometi defi-
nitivament en la normalització de la llen-
gua, tindrem la batalla guanyada.

Creiem sincerament que si aquest debat 
apunta a aquests objectius i no a la crí-
tica textual i d’intencions, haurà estat po-
sitiu i punt de partida per a la normalit-
zació que tots afirmen desitjar.
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