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La realització pràctica de la normalització 
lingüística crea nous problemes d'ordre 
ideològic a aquelles persones que, ja 
sigui de bona fe o per dissimular la seva 
manca de voluntat d'acceptació pràctica 
de les conseqüències òbvies del concepte 
normalització, dubten de la legitimitat o 
de la conveniència que el català sigui o 
I'única o la principal llengua de retolació 
de les vies públiques o de les botigues o 
dels museus, per posar només alguns 
exemples. El clixé ideològic que represen-
ta el bilingüisme —del qual un sociolin-
güista va dir que era com l'anestèsia en 
l'operació de substitució lingüística— 
produeix en aquests ciutadans una inco-
moditat davant l'ús en solitari de la llen-
gua pròpia d'aquest país, mentre que no 
els en produeix el mateix fet en qualsevol 
altre país. Addueixen, de vegades, la 
nostra condició minoritària, el fet que hi 
hagi entre nosaltres un bon nombre de 
persones d'origen no català i encara no- 
catalanoparlants, el fet que passin pel 
nostre territori molts forasters d'arreu de 
l'estat i molts estrangers...

Aquests arguments apunten només de 
cara enfora, no es plantegen mai la viabi-
litat d'una normalització autèntica si sub-
sisteixen les actuals circumstàncies de 
domini absolut del castellà en la retolació, 
la publicitat, el treball professional, el 
comerç, la informació... Ignoren, o fan 
veure que ignoren, que una llengua no-
més és útil quan és necessària i que 

només pot ser viva si és útil i necessària. 
Addueixen encara alguns que el castellà 
és la llengua comuna de tot l'estat, sense 
adonar-se —o donant per bo— que això 
és justament una imposició forçada i 
injustament discriminatòria per a nosal-
tres i que en d'altres estats multilingües 
no es dóna aquesta imposició. Arriben 
fins i tot a falsejar—per ignorància o per 
conveniència— les realitats de Bèlgica, on 
només la capital és zona bilingüe, o de 
Suïssa, on a cada cantó és oficial només 
la llengua pròpia, i que en ambdós casos 
l'Estat té l'obligació d'adreçar-se al ciuta-
dà en la llengua que aquest empra quan 
s'ha de comunicar amb els organismès 
centrals i que cap llei o disposició no és 
vàlida si no es publica en cadascuna de 
les llengües.

Per això hem vist com en cartes a certs 
diaris alguns lectors del país o estrangers 
fan escarafalls de la retolació només en 
català d'una cosa tan intraduïble com els 
topònims urbans, sense tenir en compte 
que això és justament el que preveu la llei 
de Normalització Lingüística. No veuen 
com precisament en altres aspectes com 
la retolació de les estacions o les carrete-
res en allò que no són topònims la 
retolació és bilingüe, per imposició del 
govern central. No veuen que a la majoria 
d'establiments comercials el castellà hi és 
I'única llengua usada i s'estranyen que, 
en uns pocs, s'hi usi el català en forma 
bilingüe i encara no sempre —ja no 

parlem de les incorreccions que acostu-
men a aparèixer en els rètols en català!—, 
i que només molt pocs són exclusivament 
en català. No pensen —o fingeixen no 
pensar-hi— que el català és una llengua 
romànica molt semblant al castellà i de 
fàcil comprensió per poca bona voluntat 
que hom hi posi; no pensen sobretot que 
una llengua, en el seu territori, ha de 
gaudir de la primacia que li pertoca i que 
exercint-la no ofèn ningú: els qui ofenen 
són els qui la hi neguen, els qui voldrien 
fer veure ara que no estan contra l'exis- 
tència del català i que l'únic que ells 
demanen és «bilingüisme», sense veure 
que la situació és de castellanització do-
minant i que, al cap de deu anys de mort 
el dictador, encara no l'hem superada ni 
de molt.

Així ens hem de convèncer i hem de 
convèncer tothom que l'ús del català en 
solitari en la retolació de qualsevol tipus 
no va contra ningú ni menysté cap dret, ni 
tan sols els reconeguts a la Constitució 
vigent. Hem de convèncer-nos que el fet 
d'editar uns calendaris només en català 
no és cap menyspreu per a cap client, i 
que és normal que els calendaris que 
pengen de les parets de Catalunya siguin 
en català, encara que les persones que els 
utilitzen no siguin totes catalanes o cata-
lanoparlants. Hem d'estar ben conven-
çuts, nosaltres en primer lloc, que una 
llengua en el seu territori no ha de témer 
d'ofendre ningú, i que el català és, ni més 
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ni menys, una llengua com qualsevol 
altra, una llengua que ha de ser simple-
ment normal i que ha de superar ben 
aviat l'estadi de «normalització», perquè 
la normalització no és més que un procés, 
no un estat permanent; per això preferim 
dir que lluitem per la normalitat, més que 
no per la normalització.

Una altra cosa són les mesures concretes, 
les facilitats a donar perquè tots els 
habitants dels territoris de llengua catala-
na hi tinguin un fàcil accés i, mentrestant, 
les mesures transitòries que els facilitin la 
comprensió. Es pot parlar també d'un 
necessari multilingüisme en alguns llocs i 
en alguns serveis i no d'un bilingüisme 
exclusivament... Hi ha, fins i tot, maneres 
de presentar aquest bilingüisme sense 
que es converteixi en allò que fa temps 
algú ha començat a anomenar «vil- 
lingüisme» i que seria una actitud de 

supeditació de la llengua catalana; així ha 
de quedar ben entès que les versions en 
altres llengües de qualsevol rètol o avís 
han d'anar en segon lloc, ja que es 
tractaria d'un aclariment per a aquells que 
no entenguin prou bé el català...

Finalment hem d'insistir que, encara que 
la normalitat no es pot assolir únicament 
amb lleis, aquestes justifiquen l'aplicació 
civilitzada dels drets, ja que tot allò que 
no és reconegut expressament per una 
llei positiva fa de mal exigir. Per això 
trobem a faltar que a la llei de Normalitza-
ció Lingüística no hi hagi recollit de forma 
explícita el dret dels ciutadans de poder 
accedir a qualsevol informació que es faci 
en públic —no solament provinent dels 
organismes públics— en la llengua natu-
ral i «pròpia» del territori. Ens temem que 
aquesta omissió faci que, ara com ara, 
retolar en català sigui «pronunciar-se» en 

un acte voluntarista, quan hauria de ser 
una conseqüència òbvia del reconeixe-
ment de l'oficialitat i de la «propietat» de 
la llengua en el seu territori. Per això ens 
temem que, mentre no es modifiqui 
aquesta llacuna legal, hauran de conti-
nuar essent conflictives les coses més 
normals i s'incrementaran els conflictes, 
uns conflictes que hauríem de voler mí-
nims, per bé que no poden ser inexis-
tents, ja que no hi ha canvi sense conflic-
te.

Aquí tenim, doncs, unes reflexions al 
voltant de les causes de fets com els que 
aquests dies ens toca de viure. En sabrem 
extreure les conclusions necessàries, se-
renament, fermament? Ens convencerem 
que el català, al seu territori, no ha de 
témer ni d'ofendre?
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