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He pensat que podia no mancar d'interes de reproduir, ara junts, els dos textos que 
figuren a continuació i que havien correspost a objectius i a circumstancies diferents. Tan- 
mateix, ambdós tenen de comú el contingut i el plantejament. D'altra banda, són textos 
prou recents perque els puguem considerar d'actualitat: el primer és una conferencia feta 
a l'octubre de 1986 i publicada el 1987; el segon, una cornunicaci6 a un col.loqui de 1984, 
publicada el 1985. Quant a llur coneixen~a i difusió entre nosaltres, haig de reconeixer que, 
malgrat referir-se a temes de catala, ben poc nombrosos són els qui n'han sabut la mateixa 
existencia, per tal com veieren la llum a Oviedo i a París, respectivament, i en publicacions 
especialitzades. De més a més, les dues versions originaries, en castella, ara recobren la llengua 
en la qual foren concebudes i planejades: el catala. 

Es tracta de dos textos que es troben íntimament relacionats. Tant, que el paragraf 7 
del primer no és s ini  un resum de tot el segon, cosa que m'ha permes de reduir drastica- 
ment el text d'aquell perque hom el tornara a trobar, més desenvolupat, en aquest. 

El primer, ((Llengua i identitat nacional)), fou la conferencia de clausura de les Jorna- 
des d'Estudi que, organitzades per I'Academia de la Llingua Asturiana, es descabdellaren 
els dies 27, 28 i 29 d'octubre de 1986 a la ciutat d'Uviéu. Diversos temes hi foren conside- 
rats, en relació amb la problematica lingüistica, sociolingüistica i cultural de l'asturia. Jo  
mateix m'hi vaig encarregar d'una altra lliqó intitulada ((De la dialectologia historicista a 
la dialectologia sociolingüística~) a precs de 1'Academia. Pero aquesta m'havia demanat so- 
bretot de dissertar, a la sessió de clausura de les Jornades, sobre la llengua i la seva inciden- 
cia en la idea i el fet nacionals. Havíem convingut que hi parlaria fonamentalment d'allb 
que conec -la realitat catalana-, bé que tenint en compte els seus paral.lelismes i, even- 
tualment, la seva aplicaci6 a la situació sociolingüistica d'AstÚries. Referencia bibliografi- 
ca: Lengua e identidad nacional, dins ((Lletres Asturianes, Boletin Oficial de 1'Academia 
de la Llingua Asturiana)), Principáu d'Asturies, vol. 23, 1987, ps. 37-46. 

El segon text, ctParal.lelisme entre normalització lingüística i nacionalisme a Catalunya 
(1901-1939)~, fou la meva comunicació al Col.loqui internacional sobre nació i nacionalitats 
a Espanya (segles XIX i xx), que, organitzat per la Fondation Singer-Polignac, tingué lloc a 
París, del 28 al 31 de marq de 1984. La majoria de les comunicacions que hi foren presentades 
eren orientades des dels angles de visió de la historia política, la sociologia, etc. Invitat a 
col.laborar-hi, vaig jutjar oportú de dur-hi un tema, potser redundant, pero que no deixa de 
correspondre a la realitat catalana, que sempre hem considerat estretament vinculada a la vita- 
litat de la llengua. e s  la comunicació que, com he dit, figurava, d'una manera molt resumida, 
a la meva conferencia d'Astúries. La vaig exposar en frances, pero la versió escrita ho era en 
castella, i en aquesta llengua aparegué. Referencia: Paralelismo entre normalizacion linguktica 
y nacionalismo en Cataluña (1901-1939), dins ((Nation et nationalités en Espagne/NaciÓn y na- 
cionalidades en Espafia)), París 1985, Editions de la Fondation Singer-Polignac, ps. 309-321. 

Espero que un major coneixement d'aquests dos textos entre nosaltres presti el servei que 
-segons que jo imagino- se'n pot desprendre. Amb aquest esperit n'he preparat la nova edició. 

Barcelona, estiu de 1987 



I 

LLENGUA I IDENTITAT NACIONAL 

1 .  Una qüestió prPvia 

Per a tractar del tema d'aquesta dissertació el primer que cal és que la llengua que 
volem relacionar amb la identitat nacional sigui aixo: una llengua. En conferencies i cursos 
universitaris acostumo a dir, a proposit de la distinció entre llengua i dialecte, que, perque 
una parla pugui ésser considerada llengua, ha de reunir els següents requisits1: 

1. Ha de tenir una estructura propia. 
2. Ha de posseir un bagatge cultural, xifrat especialment en una literatura escrita. 
3. Ha de sentir-se protegida per una consciencia col.lectiva de pertanyer a la comuni- 

tat que s'expressa en aquesta llengua, mitjanqant a) una adhesió a ella i b) una voluntat 
d'usar-la. 

Si els punts 1 i 2 són de caracter objectiu, el 3 fa referencia a l'actitud dels parlants 
envers llur propia llengua, aspecte que em sembla de gran importancia i al qual faré refe- 
rencia reiteradament d'ara endavant. 

Els tres requisits esmentats són els que normalment exigim per a poder considerar una 
llengua com a tal. En rigor, pot mancar-ne un, si és compensat pels altres dos. Per exemple: 
només forqant una mica les coses podem dir que l'euscar posseeix una literatura (ja que 
aquesta és tardana i escassa); en canvi, ningú no posara en dubte la seva existencia com 
a llengua. 

Per tant, una llengua ha de comptar amb una estructura propia (que, a més, rep el 
suport de diversos elements de cohesió, dels quals parlaré al 5 2). Una llengua consisteix 
en un sistema de signes complet i singular. Complet, en el sentit que no recorri parcialment 
a signes o caracteristiques pertanyents a una altra llengua en l'estructura de la qual reposi 
(i de la qual fóra aleshores un dialecte), i singular, perque les seves caracteristiques han de 
diferir suficientment de les de cap altra llengua afí (de la qual, si no fos així, també fóra 
un dialecte). 

Un exemple típic: l'aragones respecte al castella. N'hi hagué prou amb una crisi en 
la producció escrita i un afebliment de la consciencia tradicional (subsegüent al Compro- 
mís de Casp, amb la instauració d'una dinastia forastera), perque l'aragones sofrís, al llarg 
del segle xv, un procés de rapida castellanització, com ho demostra fa anys Bernard Pot- 
tier, mitjanqant unes analisis de documents per decades en l'esmentada centúriaz. Així, 
l'aragones comenqava de despersonalitzar-se com a tal, quasi un segle abans del casament 
del Reis Catolics. Difícilment hom podria atribuir, doncs, a aquesta unió política una subs- 
titució lingüística ja consumada practicament en el moment de produir-se aquella (aixo sense 
tenir en compte que Castella i Aragó mantingueren llurs institucions independents fins a 
l'adveniment de la Casa de Borbó). En aquest cas, la raó de la castellanització era més lin- 
güística que sociolingüística: l'aragones s'assemblava massa al castella, en les seves peculia- 
ritats més caracteristiques, per salvar la seva independencia lingüística (fins aleshores as- 
segurada per circumstancies polítiques amb llurs seqüeles sociolingüístiques). 

Així, i prescindint ara de l'asturia, que constitueix un cas a part (i al qual em referiré 
immediatament al 5 3), penso que Ramon Menéndez Pidal resolgué, al comenqament de 

' Recentment els he donat forma escrita a Entorn dels conceptes de allengua)) i adialecten aplicats sobretot al ca- 
tala, dins Logos Semanrikos. Studia Lingüística in honorem Eugenio Coseriu (1921-1981), V. Madrid, 1981, ps. 19-25. 

Bernard Pottier, L'évolution de la langue aragonaise a lafin du moyen @e, dins Bulletin Hispanique, LIV, 
1952, PS. 184-199. 



segle, la qüestió dels cinc grans grups lingüístics hispanics basant-se en el tret més rellevant, 
és a dir, en la diftongació de les vocals breus llatines e, o; com tothom sap, aquesta s'ha 
produi't en les parles centrals (el Ileonb, el castella, l'aragonts), perb no en les periftriques 
(el gallec i el catala). Qualsevol dubte sobre la filiació, per exemple gallega o castellana (en- 
tenent aqui castella en la seva accepció més extensa), d'un text antic o d'un tret dialectal 
modern, es resolia mitjancant aquest criteri faci1 i segur. 

2. Altres elements de cohesió 

A més d'una estructura lingüística prbpia, hi ha altres elements que reforcen la identi- 
tat nacional ja determinada per la llengua. Encara que pot ésser que no figurin tots en les 
diferents nacionalitats, heus aqui els que em semblen més importants: 

1. Una cultura, tant entesa en el sentit material (maneres de construir les cases, o de 
conreuar les terres, etc.), com en el dels comportaments humans (matrimoni, primogenitu- 
ra, festes, romeries), com finalment, allb que alguns dels punts següents suposen de cultura. 

2. Una literatura escrita, que reflecteixi, dins la varietat atribuible a l'evolució de gtne- 
res i estils, la unitat d'una expressió universalment compartida. 

3. Una tradició, que compren els mites populars, contes, llegendes, endevinalles, etc. 
4. Un dret consuetudinari, que resulta de la institucionalització d'usos inveterats (com 

són ara el successori, els béns en el matrimoni, els contractes, etc.). 
5. Una historia comuna a tot el territori de la llengua, els parlants de la qual se senten 

units per ella, que els representa i els aglutina. 
6. Una conscikncia generalitzada de pertanyer a la comunitat idiomatica o, en els ca- 

sos de ccllengües en contacte)), l'esforc col.lectiu per ampliar la base demografica d'aquells 
que usen la llengua en qüestió. 

Es clar, doncs, que en aquest conjunt que constitueix la identitat nacional, a l'estruc- 
tura lingüistica s'hi afegeixen una skrie de factors sbcio-culturals (punts de 1'1 al 5), coro- 
nats per l'aspecte essencial del funcionament, realització i creixement de la llengua (punt 6). 

3 .  El cas de l'asturici 

En comencar aquest paragraf, sóc ben conscient de l'atreviment que suposa el fet 
d'haver-me compromks a tractar de la problematica de l'asturia, sense que jo pugui vanar- 
me de conkixer-la prou. fis possible que descobreixi postures conegudes per tothom i que 
m'equivoqui en les meves interpretacions. Accepteu la meva contribució, si més no pel que 
fa a la bona voluntat amb quk l'he preparada. Per altra banda, la meva preskncia aqui de- 
mostra d'entrada l'interks que sento per la tasca que esta desenvolupant 1'Academia de la 
Llingua Asturiana. 

Crec honestament que, des del punt de vista científic, es poden tenir dubtes sobre la 
consistkncia dels trets específics que singularitzen l'asturia (tant pel que fa al seu nombre, 
no molt elevat, com per la seva qualitat, no sempre crucial). No és que aquest fet resolgui 
d'entrada la qüestió en sentit negatiu, de manera que ja no hi resti res a dir; abans (5 1) 
deia que, dels tres requisits que em semblen indispensables perquk una llengua sigui recone- 
guda com a tal, en rigor podria faltar-ne un, sempre que els altres dos suplissin l'abstncia 
del primer. No és que aquí manqui el primer: parlo, no d'abstncia, sinó de nombre i grau 
tal vegada insuficients per a constituir el primer (l'estructura prbpia), amb la qual cosa -i 
segueixo dient-ho en termes matematics- el que podria succeir a tot estirar és que man- 
qués la meitat d'aquesta estructura (o primer requisit). 

Quelcom de semblant havia passat entre el catala i l'occita, l'existtncia dels quals com 



a llengües diferents i, per aixo, independents, avui no discuteix ningú. En efecte, si compa- 
rem les estructures d'aquestes dues llengües conclourem que les diferencies entre ambdues 
no són excessivament rellevants. Justament aixo és el que féu dir a W. Meyer-Lübke, ja el 
18903, que (tel catala no era altra cosa que una varietat del provencal portada a Espanya 
el segle VIIIn. Ara bé, molts anys més tard, exactament el 1925" després d'una llarga es- 
tada a Catalunya (i havent conegut de prop i directament el catala), el mateix romanista 
modifica la seva opinió: ara, tot dient que el catala i l'occita es trobaven units per una gran 
afinitat, Meyer-Lübke reconeixia que, amb tot, es tractava de dues llengües diferents. I aixo 
és el que avui tothom accepta i proclama. 

En tot cas, amb l'asturia pot passar el contrari del que passa amb el sard. Reconegut 
com una llengua romanica independent, i amb unes característiques notablement distinti- 
ves (que a més el col.loquen en l'agulla de la balanqa entre la Romania Oriental i la Roma- 
nia Occidental), el sard es troba avui en procés de desaparició com a llengua. Sense codifi- 
cació ortografica i gramatical, fragmentada en parlars difícils de reduir a un model únic, 
sense literatura escrita, sense el suport dels seus parlants per assolir un Ús escrit susceptible 
de convertir-se en punt de partida per a una normalització, la llengua sarda pot dur una 
existencia apagada, amb un greu risc de desaparició, tot i que aquesta sigui molt llunyana, 
ja que -com diré més avall- és molt difícil que una llengua es mori. De totes maneres, 
no hem d'oblidar que estem entrant en una era, la dels grans mitjans de comunicació de 
massa, que té la clau del futur de moltes llengües amenaqades. 

Pero tornem a l'asturia. Aquest, com el catala en la seva relació amb l'occita, i no com 
el sard en el seu camí de desaparició, subratlla i defensa la seva singularitat amb uns su- 
ports significatius. Personalment, a mi em semblen correctes els plantejaments de l'Acade- 
mia de la Llingua Asturiana. Al cap i a la fi, hem de constatar que si avui, una dotzena 
d'anys després de llanqar-se a la rehabilitació de l'asturia -i després d'haver comenqat sen- 
se mitjans i davant de molts discrepants i reticents-, la tasca de 1'Academia presenta un 
balanc positiu, aixo ha d'animar-la a prosseguir en la comesa que ha iniciat. Pero que no 
es prometi un camí facil. Tot seguit examinarem diverses circumstancies que compliquen 
les coses. 

Quant als altres elements de cohesió que reforcen la identitat nacional ( 5  2), entre els 
quals he esmentat una cultura, una literatura escrita, una tradició, un dret consuetudinari, 
una historia comuna, crec que tots són favorables a la comesa de dignificació de l'asturia. 
Pero a aquesta llista d'elements, jo n'afegia encara un altre, ara de tipus sociolingüístic, 
al qual concedia molta importancia, que suposa una certa incertesa per al futur de l'astu- 
ria, i que per aixo desitjo comentar breument. 

En efecte, jo afirmava, de moment, que també reforqa la identitat nacional ctuna cons- 
ciencia generalitzada de pertanyer a la comunitat idiomatica)) ($ 2, 6). Tinc la impressió 
que a Astúries, aquesta consciencia no es troba tan generalitzada com fóra desitjable i com 
convindria per al futur de l'idioma. En la segona part del mateix paragraf ( 5  2, 6), jo afir- 
mava que la identitat també es veu reforqada, ccen els casos de llengües en contacte, per 
l'esforc col.lectiu per ampliar la base demografica d'aquells que fan servir la llengua en 
qüestió)). No hi ha dubte que hom pot incloure l'asturia en aquesta mena de trllengües en 
contacte)) (aquí, en contacte amb la llengua oficial de l'estat). Aixo s'hauria d'entendre en 
el sentit que cal provocar la transició a una llengua que la majoria coneix, encara que no 
l'usa. Crec que aquest és el repte que 1'Academia té plantejat, i, sens dubte, en gran part 
depen d'ella el resultat de l'esforq de que parlo. 

' Wilhelm Meler-Lubke, Grammarre des langues romanes, \OI.  I ,  París 1890, p. 14. 

Wilhelm Meyer-Lubke, Das Katalanische, Seine Stellung t u m  Spanischen und Provenzalischen, sprachwis- 
senschaftlich und hrsrorisch dargestelit, Heidelberg, 1925. 



4. Se'n despren una conseqiiencia? 

De tot el que hem dit fins ara, se'n despren una conseqüencia? Si. I una conseqüencia 
que sembla molt facil i natural. Aixo no obstant, com veurem, només és aparentment facil 
i natural. Sobretot si es tenen en compte els motlles de la interpretació tradicional del tema, 
en la mesura que s'aplica a Catalunya. Espero que se'm permeti d'estendre'm una mica so- 
bre la situació de la llengua catalana, perque aquesta és l'objecte preferent dels meus esfor- 
$os professionals, i perque es tracta d'un cas realment excepcional (segons el testimoni de 
destacats sociolingüistes forasters. La conseqüencia que anuncio té dues formulacions rela- 
cionades: 

a) ((La llengua vertebra la nació)). A l'origen, la llengua separa, després aglutina i sin- 
gularitza. De l'evolució del llatí vulgar a cada comarca en resultaren dotzenes i dotzenes 
de parlars en al10 que després havia de ser un únic domini lingüístic concret (com ho de- 
mostra que hom hagi pogut fer la gramatica historica de cada manuscrit de l'epoca d'orí- 
gens, malgrat que tots, en llurs trets fonamentals, pertanyien a una mateixa llengua). Tota 
aquesta proliferació es resol amb el predomini i la imposició d'un d'aquests parlars, el qual, 
si predomina i s'imposa, no és perque lingüísticament sigui superior (ja que, en rigor, totes 
les llengües són igualment perfectes), sinó perque recolza sobre determinats centres de po- 
der (comtal, episcopal, demografic, comercial, etc.). Així, molt aviat, els parlars múltiples 
i fragmentats del territori naixent de la llengua catalana quedaren redults a dos: el catala 
occidental, als voltants del comtat d'Urgel1, i el catala oriental, centrat al comtat de Barce- 
lona (que agrupava a mes, els de Vic i Girona), dues modalitats idiomatiques que han sub- 
sistit fins avui. 

O, si volem un exemple antic: el llati, l'osc i l'umbre eren les tres principals llengües 
del grup italic. Totes tres, molt primitives, molt tosques, amb un lexic preferentment rural, 
eren molt semblants pel que fa a llurs usos en les societats corresponents. Si el llatí s'impo- 
sa a les altres dues, no fou perque posseís una estructura més apropiada que elles, sinó a 
conseqü&ncia de la fortuna política del Laci, que estengué el seu poder -i la seva llengua-, 
de moment a tota Italia (deixant arraconats l'osc i l'umbre, que no havien de superar la 
dura crisi), i, després, sempre a causa de la fortuna política de Roma, a tot 1'Imperi Roma 
que, de resultes de la romanització, adopta arreu la llengua llatina. O un exemple medieval: 
és sabut que el castella, en el centre d'un territori que comprenia, d'oest a est, l'asturia, 
el lleones, el mateix castella, el parlar de la Rioja i l'aragones, aviat aconseguí de predomi- 
nar sobre les altres quatre llengües romaniques gracies a la seva millor fortuna en el desen- 
volupament de la reconquesta. 

6 )  Al seu torn, i com a segona formulació, ((la nacio s'explica, es fa, es realitza i es 
defensa mit jan~ant  la llengua)). Podríem citar-ne nombrosos exemples. La nacio és conegu- 
da per un conjunt de característiques que abans hem anomenat ((elements de cohesió)) ( 5  2): 
una cultura, una literatura escrita, una tradició, un dret consuetudinari, una historia co- 
muna, i, sobretot, per la llengua en que tots aquests elements s'expressen. 

Perb la veritat és que, si afinem l'observació, aviat ens adonarem que la conseqüencia 
de que estem parlant no és tan facil ni tan natural com ens suggeria una primera impressió 
no aprofundida. 

a) ((La llengua no sempre singularitza)). El cas més flagrant n'és el d'America de parla 
castellana. No es confirmaren els presagis de Rufino José Cuervo qui, davant la independen- 
cia de les velles colonies espanyoles, augurava per a la llengua comuna una fragmentació sem- 
blant a la que s'havia produi't en el llati, després de la caiguda de 1'Imperi Roma que fins 
aleshores havia assegurat la unitat de la llengua del Laci. No. Malgrat la independencia dels 
pai'sos hispanoamericans, la llengua castellana o espanyola ha mantingut a l'altra banda del 
mar la seva unitat essencial. I aixo malgrat que no hi hagi cap homogenei'tat entre ells. Més 
encara, es tracta de pai'sos diferents que s'esforcen a fer palesa llur independencia, no ja res- 



pecte a la tradicional mare p2tria, sinó entre ells mateixos. Com tothom sap, aquests afanys 
han provocat considerables tensions, adhuc hostilitats franques. Des de llur mateixa indepen- 
dencia, l'inventari de totes elles donaria un total de diversos centenars. A més, la situació 
no s'ha modificat: només cal obrir un diari dels nostres dies, i llegir les notícies que ens do- 
nen sobre, per exemple, Hondures, Guatemala i Nicaragua, p e r q d  ens en convencem. En 
aquesta America de parla espanyola no fou possible el que aconseguiren els Estats Units del 
Brasil (que és aixi com s'anomena el vast país de llengua portuguesa). Una temptativa sem- 
blant, que hauria unit les terres de l'istme i del Carib en una sola federació estatal, no reeixí, 
i aixi tenim a America Central els estats més petits entre els que procedeixen de les antigues 
colonies. En resum, tota 1'America de parla castellana segueix parlant espanyol. Ni tenim 
la impressió que es pretengui parlar de cultures específiques (si deixem de banda algunes in- 
tervencions en sentit contrari, les quals, no obstant aixb, no semblen gaire arrelades). 

b) Per altra banda, ((la nació no sempre s'explica mitjanqant la llengua, ja que, de ve- 
gades, correspon a més d'una llengua)). Amb aixo volem dir que la identitat nacional no 
impedeix que se sentin llaqos de comunió amb altres llengües (per les quals prenen sentit 
nacionalitats diferents). Ara, el cas típic és el de Sui'ssa. Els sui'ssos se senten sui'ssos fins 
a la médul.la. Són fermament sui'ssos. Pero parlen alemany, frances o italia (segons els can- 
tons), sense comptar aquells que, en nombre molt redui't, parlen retoromanic (els quals, 
per diverses raons, no són monolingües d'aquesta llengua). És cert que a la Sui'ssa de parla 
alemanya, sovint s'han manifestat desigs de deslligar-se de l'alemany comú. Aixb s'explica 
per raons polítiques: el cas més notable és el de l'kpoca de Hitler, en la qual, per palesar 
que no se sentien solidaris amb la situació alemanya, els sui'ssos intentaren -afortunadament 
en va- elevar el schwyzertüütsch a llengua comuna general (com tothom sap, el dialecte 
suís-alemany és la modalitat parlada a la Sui'ssa germanica, la qual constitueix una mostra 
permanent i estabilitzada de diglossia entre ella i el hochdeutsch pangermanic). Malgrat 
aquestes temptatives, els sui'ssos de parla alemanya fan servir, en totes les ocasions, la mo- 
dalitat alta de l'única llengua alemanya. 

Un altre exemple, que ha cobrat actualitat en el I1 Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana, celebrat recentment (del 30 d'abril a 1'11 de maig de 1986), és el dels aragonesos 
de parla catalana. En els actes que s'han desenvolupat en el territori que tothom anomena 
la Franja (s'entén: d'AragÓ), hem parat compte a dirigir-nos a ells com a aragonesos (que 
se senten aixo: aragonesos), perb que parlen catala. Amb ells (com, per exemple amb els 
andorrans), no és possible -o, si més no, no és gens aconsellable- de parlar d'altra reali- 
tat que no sigui la lingüística, que és el tret comú que ens vincula a tots. 

5. ((Una nació sense estat, un poble sense Ilengua3) 

El 1979, la revista Els Marges (núm. 15), que surt sota els auspicis de la Universitat 
Autonoma de Barcelona, publica un estudi al qual tots hem reconegut el vertader caracter 
d'un manifest. Es tractava d'un text elaborat, després d'unes reflexions llargues i profun- 
des, per un grup coherent de professors universitaris, preocupats pel destí incert -i mai 
falaguer- de la llengua catalana. El signaven Joan A. Argente, Jordi Castellanos, Manuel 
Jorba, Joaquim Molas, Josep Murgades, Josep M. Nadal i Enric Sulla. 

El títol: ((Una nació sense estat, un poble sense llengua?)), no podia ser més explícit. 
Tot el text es basa en una argumentació logica, irrebatible, implacable. Hom es veu obligat 
a assentir als seus diferents raonaments. Sembla que la conclusió és indiscutible: una llen- 
gua (aquí hem d'entendre: la llengua catalana) no pot realitzar-se, en definitiva no pot sub- 
sistir, si no posseeix unes estructures de poder que li assegurin aquesta realització. 

El manifest féu impacte. Encara ara segueix essent, entre nosaltres, objecte de preocupa- 
ció i de discussió. En especial per la contradicció que advertim entre les seves prediccions i la rea- 



litat present de la llengua. En efecte, per una banda, és evident la forqa de l'argumentació del 
text; pero, per l'altra, no és menys evident que el catala ha anat realitzant-se (fins i tot guanyant 
terreny, en molts aspectes), malgrat no haver disposat d'aquests centres de poder que el mani- 
fest reclama. Com s'explica la contradicció? El catala ha pogut mantenir-se, i fins i tot prospe- 
rar, gracies a un factor que ha neutralitzat la via que semblava inevitable: les actituds interes- 
sades dels seus habitants, per llur fermesa, per llur adhesió, per llur lleialtat lingiiktica. 

I aquesta és la situació actual. Seguim en la discussió sobre si la llengua ha de salvar-se 
per les estructures o per les actituds. El I1 Congrés de la Llengua Catalana, que ha tractat 
a fons la qüestió, ha convertit el dilema (estructures o actituds) en una addició aritmktica: 
es necessiten les estructures (i lluitem per aconseguir-les) i les actituds (que poden suplir 
les absencies d'aquelles, mentre lluitem, com dic, per aconseguir-les). 

6. La historia de la llengua catalana des del segle XVIII 

No sé si sera necessari recordar-ho: 1) El 1659, mit jan~ant  el Tractat dels Pirineus, que- 
daven amputades, del conjunt de la llengua catalana, les terres situades al nord del Pirineu, 
que aviat constituirien el departament frances dels Pirineus Orientals. 2) El 1716, acabada 
la Guerra de Successió amb la victoria del primer Borbó, Felip V, aquest sanciona el Decret 
de Nova Planta, a partir del qual s'emprenien accions repressives sobre l'ús del catala, en 
l'administració en general, en l'administració de la justícia, i, en el darrer terq del segle, 
en l'ensenyament. 

Aquestes mesures provocaren una obligada situació de diglossia que, iniciada, com dic, 
al llarg del segle XVIII, es mantingué durant tot el segle XIX, i que esta essent combatuda 
des del principi d'aquest, amb resultats predominantment positius, pero també amb retrocessos 
remarcables. No crec que la diglossia de qui: parlo necessiti justificació. Era inevitable: essent 
el castella l'única llengua ensenyada a tots els nivells educatius i l'única utilitzada en les oca- 
sions anomenades solemnes dels usos lingüístics (llengua escrita, llengua dels actes academics, 
polítics, culturals, religiosos, etc.), era difícil que alguna d'aquestes manifestacions es produís 
en catala (tot i que aquest no deixa mai d'usar-se en publicacions d'índole variada). El que 
és important, pero, és que, amb gran diferencia respecte a d'altres llengües que es trobaven 
en una situació semblant, el catala se salva, i amb ell se salva, més o menys esmortei'da, una 
vaga idea de nació. Malgrat tots els condicionaments adversos, els catalans es mantingueren 
sorprenentment fidels a la llengua de llurs pares, fenomen que molts consideren Únic en la 
historia de la civilització (i aquells qui es pronuncien així són sociolingüistes estrangers). 

La fermesa amb que es mantingué la llengua enllaqa amb el període de la Renaixenqa, 
el comenqament de la qual es fixa tradicionalment el 1833, any de la publicació d'uns ver- 
sos de B. C. Aribau. El fet és que, a mitjan segle XIX, un grapat d'homes de lletres em- 
prengué la tasca de recuperar per al catala la seva antiga condició de llengua de cultura, 
crl'empresa més noblement folla a la qual s'hagi llanqat mai cap poble)), com digué fa uns 
anys Carles Riba. El moviment literari ana creixent quantitativament i qualitativa, alhora 
que anava guanyant terreny en les diferents capes socials fins que -com s'ha esdevingut 
en casos comparables- deriva vers el costat polític, de manera que cap al 1900, ja s'anun- 
ciaven unes clares aspiracions autonomistes. Amb elles comenqava la normalització de la 
llengua. Una normalització més aviat instintiva, sense que ningú no l 'hagds planificada, 
pero normalització al cap i a la fi. 

De vegades hom es pregunta que hauria estat de la llengua catalana sense la Renaixen- 
Ca. Pregunta difícil de respondre. El que sí que sembla clar és que els catalans ens ho hau- 
ríem passat molt millor, si no ens haguéssim compromes a rehabilitar la nostra llengua. 
No és menys clar que, sense fer-ho, s'hauria anat consumant la perdua d'una llengua, que 
sempre és un bé de la humanitat. El més segur és que els catalans hauríem seguit afectats 



d'una diglossia cada vegada amb més cessions a la llengua alta (el castella), i que, amputa- 
da  d'aquesta manera, la llengua hauria sobreviscut fins a l'kpoca actual, en la qual els po- 
derosos mass media se l'haurien menjada. Després, només alguns usos folklorics. 

Una altra pregunta, no menys difícil de contestar. Serien els catalans el mateix que són 
ara, sense haver conservat la llengua propia? Tot seguit ens adonem que a Espanya hi ha 
terres amb una acusada personalitat i amb un fort particularisme (com poden ser, entre 
d'altres, Aragó, Andalusia, les Illes Canaries). Pero ... a totes elles s'hi parla castella, i aquest 
fet converteix llurs manifestacions i llurs reivindicacions en menys violentes i menys inac- 
ceptables que les catalanes, pel fet d'expressar-se en la llengua comuna. El mateix succeeix 
amb el Midi frances, on la gran llengua de comunicació és l'única llengua francesa. 

Tot el que s'ha dit demostra que aquells intel.lectuals de la Renaixenqa eren moguts, 
més o menys conscientment, pel que abans anomenava una vaga idea de nació, la qual es 
nodria d'aquesta llengua que els catalans mantenien amb fermesa i retransmetien amb fi- 
delitat a les noves generacions. 

7 .  Alguns paral. lelismes 

Es pot dir que llengua i nació caminen juntes. Fa poc me'n vaig ocupar en un aspecte 
molt concret, que molt resumidament porto aquí i demano un cop més perdó pel fet que 
es tracti encara d'un tema de catalA5. Pel que fa al primer terq del segle present (entre 1900 
i 1936), resulta que a cada moment fort del nacionalisme catala correspon una conquesta 
en la realització de la llengua, i, a la inversa, els progressos de la normalització lingüística 
tenen llur repercussió en una expansió del nacionalisme. Els tres moments més significatius 
d'aquest paral.lelisme són, per a mi, els següents: 1) l'kpoca de l'entusiasme, marcada pel 
I Congrés Internacional de la Llengua Catalana i la Solidaritat Catalana (ambdues empre- 
ses són de 1906); 2) treball i reflexió, amb la codificació ortografica i gramatical de 1'Insti- 
tut d'Estudis Catalans (1913-1918) i la Mancomunitat de Catalunya (1914) i les bases de l'auto- 
nomia (1918); i 3) l'apogeu: cooficialitat de les llengües castellana i catalana (1932) i 
radicalització del nacionalisme (((Estat Catala)), ((Palestra)), els fets d'octubre de 1934). 

8. Situacions noves... i passatgeres 

En els darrers temps, i molt sorprenentment, per cert, s'esta forjant una situació nova 
entre nosaltres: avui, a Catalunya la nació no sempre s'identifica mitjanqant la llengua. 
En efecte, a Catalunya avui no són estranys els grups catalanistes i nacionalistes (i fins i 
tot separatistes) en els quals hi ha joves castellanoparlants. Només cal fixar-se en les llistes 
de detinguts o implicats en alguns aldarulls de caire separatista, per adonar-se, per llurs 
cognoms, que entre ells abunden els no catalans. 

Hom recorda, a proposit, la típica reacció dels fills d'immigrants als Estats Units, que 
sol ésser molt violenta contra el país de llurs pares. En el nostre cas, es tracta de gent molt 
jove, i cal esperar que aixo desaparegui a mesura que es vagi intensificant la normalització 
en curs. Tenim motius per a dir-ho. Hom no ha d'oblidar que la integració idiomatica és 
la darrera etapa de l'assimilació al país, la qual exigeix un procés llarg i laboriós. Molts 
immigrants se senten catalans; per aixo s'enorgulleixen de batejar els fills amb noms cata- 
lans (Jordi, Montserrat), pero segueixen parlant castella. 

Paralelismo entre normalizacidn lingüística y nacionalismo en Cataluña /1901-1939), treball que és reproduit 
íntegrament, en versi6 catalana, a la segona part de la present contribució. Per aquesta raó, en aixo que segueix 
ací nomes n'insinuo la idea mestra. 



La situació que descric és nova entre nosaltres, i -com dic i espero- passatgera. Pero 
de cap manera no és inedita: quants nacionalistes bascos no saben parlar en euscar! Molt 
més greu és la situació a Irlanda. 

Aleshores funcionen altres signes d'identificació de la comunitat a la qual aquests im- 
migrants no integrats idiomaticament reconeixen de pertanyer. Aixi, en el I1 Congrés Inter- 
nacional de la Llengua Catalana, celebrat fa poc, més de la meitat dels 50.000 assistents 
al festival de la canqó que va tenir lloc el 9 de maig de 1986 a l'esplanada de la Sagrada 
Família de Barcelona (en el qual participaren Lluís Llach, Maria del Mar Bonet i Ovidi 
Montllor) eren castellanoparlants. També ho eren prop de la meitat dels nens i nenes que 
a la concentració del dia 11 següent, al passeig de Gracia, ballaven sardanes i entonaven 
l'himne del Congrés, amb un text de J. V. Foix que no podien entendre a la primera lectura. 
Per a ells, la canqó i les sardanes es convertien en signes d'identitat nacional. 

Tot fa creure, malgrat tot, que a aquests signes s'afegira aviat el definitiu: el de la llen- 
gua prbpia. Fins aleshores la incorporació de tots aquests grups es trobara en un equilibri 
inestable, que només pot consolidar-se amb l'adopció de la llengua. 

9. S'imposa la normalització 

Tornem al punt inicial: el primer que fa falta és una llengua ( 5  1). Perb aleshores ens 
fixkvem en l'estructura lingüística d'aquesta llengua, mentre que ara jo voldria referir-me 
al seu funcionament i a l'extensió dels seus usos. Aixi és com s'ha parlat, pel que fa a les 
llengües que no corresponen a una estructura d'estat, de llur normalització. Els sociolin- 
güistes solen dir que una llengua en aquestes condicions només té dues opcions: 1) la nor- 
malització, 2) la substitució. No sembla que hi hagi una tercera via al mig. Ambdós proces- 
sos són lents, laboriosos, dolorosos. 

Vegem, primer, la substitució. Significa deixar-se reempla~ar per la llengua oficial de l'es- 
tat. Desapareixer, substituida per aquesta. És un procés que acusa una manca de decisió de 
la niassa social parlant a mantenir-se en 1'6s de la llengua. Cal que hom s'adoni que aquesta 
decisió -col.lectiva, anonima- depkn d'una serie de factors favorables. Si els occitans hagues- 
sin dit: ((Anem a normalitzar la llengua!)), en el moment que els catalans es llanqaven a l'aven- 
tura, sens dubte haurien fracassat. Per alguna raó, de dos moviments paral.lels, com la Renai- 
xenqa i el Felibritge, que assoliren l'alt moment de Verdaguer i de Frederic Mistral, respectivament, 
el primer segui el seu camí ascendent, mentre que el segon no aconseguia continuitat ni cohe- 
sió. Ara bé -ja ho he dit-, el procés de la substitució d'una liengua és lent. Li costa molt 
de morir-se, a una llengua. L'occita, després del desenllaq de la batalla de Muret, el 1214, que 
suposa la derrota dels albigesos i el predomini del nord, amb la seva puixant llengua francesa, 
estava sentenciat. Pero l'occita no s'ha mort, després de set segles. I si ho hem de jutjar per 
alguns signes dels darrers anys, no deixa de refer-se en ceris aspectes. 

No menys lenta i laboriosa és la normalització. Com es despren de la mateixa paraula, 
normalitzar una llengua significa 'fer-la normal', és a dir, fer que els seus parlants vencin 
la diglbssia, la inkrcia, la por, la mandra. Una altra vegada tornem a pensar en el manifest 
de la re~ is ta  Els Marges ( 5  5) .  Que el catala es normalitzi, jvoldra dir que aixo requereix 
la independencia política? Tebricament, sí (si ens atenem als arguments que s'hi esgrimei- 
xen). Si el catala no aconsegueix unes estructures suficients de poder, jvoldra dir aixo que 
va de dret a la substitució, és a dir, a la desaparició? Teoricament, sí (pels mateixos raona- 
ments que en el primer suposit). 

Impressionat per aquest dilema, Camilo José Cela escrivi un article sobre el tema, en 
el qual es manifestava profundament preocupat6. Partint de la constatació que, ara per ara, 

Conseqbencia d 'una ressenya d'una conferincia meva sobre <<Llengua i poder,,, ressenya no gaire afortunada, 



no és concebible la independencia per a Catalunya, es lamentava davant la possible -i, 
tal vegada inevitable- desaparició d'una llengua possei'dora d'un noble passat i d'un ric 
present, com ho és el catala. En realitat, no obstant aixo, no cal témer ni un extrem ni l'al- 
tre. Al10 que importa és esforcar-se per fer efectiva la normalització, i planificar-la amb 
cura, com si haguéssim d'obtenir-la al cent per cent, adhuc sabent que aixo no s'aconsegui- 
ra  mentre el catala sigui una llengua en contacte -que és el que de fet seguira essent. No 
ho oblidem: la normalització, tant com un procés, és una actitud. Aquí, doncs, entren en 
joc les actituds dels parlants, a les quals la sociolingüística d6na tant de valor en els darrers 
temps. Les actituds dels parlants poden neutralitzar un procés que -pensant només en ter- 
mes objectius- podria ésser de compliment ineluctable. Per aixo el I1 Congrés Internacio- 
nal de la Llengua Catalana, celebrat fa poc (i tantes vegades evocat aquí), en lloc de plantejar- 
se l'alternativa (institucions o actituds), s'ha pronunciat per la integració: treballem per te- 
nir estructures de poder suficient i per millorar les existents, pero procurem reforcar les 
actituds i transformar-les quan convingui, perque aquestes ens ajudin a assolir al10 que aque- 
lles no puguen donar-nos. 

10. És possible normalitzar 1 'asturia? 

Voldria ara assajar una aplicació a l'asturia de les consideracions que hem anat fent 
sobre la normalització lingüística. Coneixia els treballs que es duen a terme a Astúries, n'havia 
vist algunes publicacions. En aquests dies, aprofitant la celebració de les Xornaes d'Estu- 
diu, he parlat, he observat, he fet les meves reflexions. Espero que se'm permetra d'exposar 
la meva opinió que, mancat d'altres ingredients, exposo amb ganes d'ajudar i amb absoluta 
bona fe. D'entrada, he de reconbixer que el panorama no és gaire falaguer. 

És cert que s'ha fet un primer pas, indispensable: la codificació ortografica i gramati- 
cal ja és una realitat. Aixb és molt positiu, pel seu caracter previ a allb que es pugui i s'hagi 
de fer després. 

Un altre punt em sembla essencial. Ignoro si s'hi ha fet quelcom, si hi ha alguna previ- 
sió presa, si aixo entra en els projectes de la Conselleria de Cultura: és indispensable de 
coneixer la situació. Per a aixo només hi ha una via: llancar una enquesta sociolingüística 
a tot el Principat, ben calculada quant als punts que ha de contenir, ben realitzada des del 
punt de vista sociologic. M'imagino -i perdó per la presumpció de qui tant ignora-, m'ima- 
gino, dic, que aquesta enquesta donaria els resultats següents: 1) un alt grau de coneixe- 
ment de l'asturia, 2) un baixíssim grau del seu Ús, pero 3) no sé que ens diria sobre les acti- 
tuds dels parlants. I aixb és fonamental, perque és molt probable que, per a la majoria dels 
asturians, el problema no és que no sapiguen la parla propia, és que no l'usen. 

Que ningú no s'espanti: són els efectes de la diglossia. Aquesta diglossia que, com ja 
he comentat abans, es féu la mestressa de la societat catalanoparlant en els segles XVIII i XIX. 

Aquesta diglbssia que combatem des del 1900, amb incessants alts i baixos, i que encara no 
hem extirpat. Una diglossia que tingué una gran recaiguda entre el 1939 i el 1970, per les 
raons polítiques que tots sabem. Una diglbssia que, ni en els moments que es veié més as- 
setjada, entre el 1932 i el 1939, deixa de fer-se sentir, parapetada a l'escola, a la premsa i 
a la radio, les seves millors defenses. És clar que l'atacavem amb una normalització que, des 
del 1900 fins al 1932 era intui'tiva (no planificada); des del 1932 fins al 1939, improvisada 
(no científica); des del 1939 fins al 1980 espontania (no coordinada), i que només a partir 
de 1980 és dirigida (encara que els seus realitzadors es trobin una mica desbordats per a fer-la 
més calculada). Amb aquestes armes, no és estrany que l'enemic resisteixi i no es rendeixi. 

en fou l'article de Camilo José Cela, ((La salud del catalan)), El País (Madrid), 24 de novembre de 1984. Vaig respondre- 
hi amb el meu: (tconfianza en el futuro del catalin)), també a El País, 14 de desembre de 1984. 



De vegades dic que la realització del catala és una aventura amb molts riscos, sense 
descartar el maxim: el de la propia desaparició (lenta i laboriosa, com hem dit, pero desa- 
parició al cap i a la fi). ~ Q u k  no ha de ser amb l'asturia, la normalització del qual es troba 
al seu inici, sense una ((cultura culta)) -per dir-ho amb una frase de Ramon Valdés del 
Toro, en la seva conferkncia d'aquest matí-, sense una tradició de normalització? H o  dic 
sense el més petit complex de superioritat, ho dic en els termes més objectius al meu abast. 
(Perb no puc deixar de recordar la col.lecciÓ ((Bernat Metge)) de classics grecs i llatins en 
versió catalana, amb més de 250 volums; o la col~lecció ((Els Nostres Classics)); o les tra- 
duccions d'Homer, Virgili, Dante, Petrarca, Boccaccio, Shakespeare, Molikre, Goethe -i 
dels grans autors moderns i contemporanis; o la literatura infantil; o les publicacions mo- 
destes, de centres parroquials, entitats corals, associacions excursionistes; o les revistes, ge- 
nerals i especialitzades, etc.). 

Sobre la llengua catalana, que certament ha recollit fruits abundosos en la seva nor- 
malització (malgrat els seus defectes), planen avui greus amenaces. No veiem clar el seu 
futur. ~ Q u k  no ha de passar -ho repeteixo- amb l'asturia? 

Com deia abans ( 5  9), no n'hi ha prou que es digui: ((Anem a normalitzar!)). Per a 
fer-ho, s'han de reunir unes condicions favorables. I aquestes condicions cada vegada exi- 
geixen més, en la nostra societat de l'anivellament, de l'estandardització i dels poderosos 
mitjans de comunicació de massa... 

Torno al mateix de sempre. Les actituds són essencials. Les actituds poden plantar cara 
a un destí que sembla inevitable. Crec que, si el moviment per la llengua asturiana aconse- 
gueix interessar a fons la massa social a favor de la llengua, es podra seguir endavant. Si 
no, jo no sé si no fóra millor de renunciar a l'empresa. Si hom arribés a aquesta decisió 
tan dura, 1) l'usturiunitat se salvaria, per tots els elements que he anomenat de cohesió ( 5  2), 
i 2) a més, el bable persistiria, mitjan~ant les seves manifestacions de poesia local, de folklore, 
etc. Amb aixo, és obvi, la diglossia augmentaria. Pero també sabem que és difícil que una 
llengua mori: sempre queda un caliu, pel qual la llengua estaria a punt de revifar-se, en 
una conjuntura més favorable. 

Amb tot --i no voldria ésser titllat de triomfalista-, jo detecto, en 1'Academia de la 
Llingua Asturiana, un viu entusiasme i unes ganes enormes de treballar. Més encara: cons- 
tato realitzacions. Tot aixb em fa pensar que la tasca ja escomesa, si aconsegueix el suport 
de la societat, pot estendre's i generalitzar-se. Que és el que desitjo de tot cor. 



PARAL.LELISME ENTRE NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA 
I NACIONALISME A CATALUNYA 

1. Presentació 

1.1 Fóra absurd, o almenys pueril, de comencar aquesta exposició acumulant arguments 
per a provar l'existencia del nacionalisme catala. És una tasca que ens podem estalviar. El 
((problema catala)) és dels temes polítics que més llibres i articles de diaris ha omplert, ha 
ressonat al palau del Congrés i ha baixat a les tertúlies de cafe. Per a convencer-nos-en, 
només cal fullejar qualsevol publicació de caracter general des del comencament del segle. 

El fet que en el puixant nacionalisme catala l'idioma ha tingut sempre un paper consi- 
derable no és menys obvi. Cinteres i la preocupació per la llengua formen part essencial 
del nacionalisme catala. Aquesta ponencia potser sembiara, doncs, innecessaris. No obs- 
tant aixo, em decideixo a exposar-la en aquest Col.loqui, no amb el fi de constatar un fet 
del qual ningú no dubta, sinó de posar de manifest com nacionalisme i normalització lin- 
güística a Catalunya van junts, fins i tot en les oscil.lacions que ambdós acusen entre 1901 
i 1939: els moments forts d'aquell coincideixen amb els moments forts d'aquest, com si 
es tractés d'un procés Únic. La constatació, encara que és natural, no esta mancada d'inte- 
d s .  Afegim-hi que el paral.lelisme que aqui ens ocupa forneix una prova eloqüent de com 
ha estat d'espontani, des del primer moment, l'afany dels catalans pel reconeixement de 
la personalitat propia, ja que es basava, entre d'altres suports, en quelcom tan natural com 
es el verb de la comunitat. Així, com veurem, un pas endavant en la normalització de la 
llengua ajudava el moviment catalanista, de la mateixa manera que una conquesta política 
d'aquest repercutia en la normalització. 

1.2 Pla d'aquest treball. Ates que els límits cronologics que m'he imposat són el co- 
mencament de segle, per un extrem, i l'acabament de la guerra civil, per l'altre, em veig 
obligat a referir-me breument als precedents (5 2). Després segueix un comentari sobre la 
norrnalització lingüística a Catalunya (s 3). Tot seguit, exposo els tres moments forts de 
la normalització, i els seus paral.lels en la maduració del nacionalisme (ensems que faig 
al.lusiÓ a les reaccions anticatalanes subsegüents): 1) lk&poca de l'entusiasme)) (1901-1906) 
(5 4), 2) treball i reflexió (1913-1918) (5 5), i 3) l'apogeu (1932-1939) ( 5  6). Remarquem que 
hi ha solucions de continultat en les dates esmentades: és natural, tractant-se de moments 
forts, concepte que porta implícita la idea de moments febles, o menys forts (encara que 
no deixaré de fer algun comentari sobre aquestes epoques medials: 1906-1913 i 1918-1932). 
Acabaré amb unes consideracions sobre el tema que hauré desenvolupat. 

2. Els precedents 

2.1 No cal dir que els processos del paral.lelisme dels quals tractem aqui tenen histb- 
ries molt diferents: si ho volem expressar d'una manera molt grafica, direm que es diferen- 
cien en al10 que va de 1.000 anys a 100. El catala, que aparegué, com les seves germanes 
les llengues romaniques restants, fa aproximadament deu segles, tingué una vida normal 
fins al segle XVIII. Com a conseqüencia de les mesures repressives preses contra el catala 
al llarg de l'esmentada centúria, es produí un col.lapse quasi total en el seu ús com a llen- 
gua escrita. Encara que esta demostrat que mai no s'interrompé, d'una forma o d'una al- 
tra, el conreu de la llengua escrita (i que es publicaren gramatiques i altres textos compara- 
bles), el cas és que al segle XIX la societat catalana era diglossica: la gent parlava el catala 



espontaniament, exclusiva i corrent. Per cert, la fidelitat dels catalans del segle passat a 
la llengua de llurs avantpassats, sorprenent des de més d'un punt de vista, fou el que salva 
la llengua per a la posteritat (i notem que aquesta decisió col.lectiva tacita ja contenia vir- 
tualment un germen remot de nacionalisme per a l'avenir). Malgrat el que acabo de dir, 
com a llengua escrita tothom usava el castella (única llengua vehicular en l'ensenyament, 
en la cultura, en els mitjans de comunicació, en la predicació, etc.). El castella era, en ter- 
mes sociolinguístics, la llengua A (= alta), de les expressions solemnes i llengua escrita, 
mentre que el catala era la llengua B (= baixa), de les expressions casolanes i llengua parlada. 

2.2 Nogensmenys, quelcom burxava per sota. Quelcom que un dia havia d'aflorar a 
la superfície. Així, des de 1833, un grapat d'homes de lletres comenqaren d'escriure poesies 
en catala. També cal dir que, en tots els altres camps, aquests mateixos homes seguien escri- 
vint en castella. Ara bé, amb els versos esmentats s'iniciava la Renaixen~a. I el conreu del 
catala escrit ja només havia de coneixer una línia ascendent. D'aquesta manera es comba- 
tia la diglbssia; més encara: aquells homes, sense tenir-ne consciencia, en realitat es llanqa- 
ven per la via de la normalització de la llengua, i comprometien així les generacions venido- 
res. H o  feien responent a al10 més genuí del poble al qual pertanyien. Curiosament, l'actitud 
d'intel.lectuals i escriptors coincideix amb la d'aquells que podien sentir-se intkrprets de 
quelcom no pas menys genuí: la consciencia de poble, que incitava a afanyar-se per la plena 
recuperació de la seva integritat. Ja  aleshores es podia rastrejar un actiu ferment naciona- 
lista: en poc més de 15 anys se succeeixen les fites de la Jove Catalunya (1870), el setmanari 
La Renaixenca (1871), el Centre Catalanista (1873), el Diari Catald (1879), el Primer Con- 
grés Catalanista (1880), el Centre Catala (1882), i, el 1886, Valentí Almirall publica Lo Ca- 
talanisme. 

Són, per altra banda, anys de fecunditat manifesta en el camp de l'extensió i dignifica- 
ció dels usos de la llengua. Un símbol molt recordat en són els Jocs Florals de Barcelona 
de 1877, en els quals Jacint Verdaguer veié premiat el seu poema Liltldntida. I si Verdaguer 
representa el punt algid del moment en poesia, Narcís Oller ofereix el seu paral.le1 en la 
prosa narrativa i en la novel.la (Croquis del Natural, 1879; La Papallona, 1882), i ~ n g e l  
Guimera fa el mateix en el teatre (a partir de Gala Placídia, 1879). La llengua anava adqui- 
rint maduresa i flexibilitat. 

Crec que la mostra més eloqüent de tot el que dic, perque el paralelelisme s'hi redueix 
a només dos anys, és el primer bienni de la darrera decada del segle passat, en que es desen- 
voluparen simultaniament: 1) la campanya per la reforma lingüística de Joaquim Casas Car- 
bó, Pompeu Fabra i Jaume Massó i Torrents (1891), que resumia i fomentava les inquietuds 
en favor de l'establiment d'una ortografia coherent (campanya auspiciada pel grup de 
l'Avenq), i 2) la redacció i publicació de les famoses Bases de Manresa (1892) per la Unió 
Catalanista, de sentiment catalanista profund, que es convertirien en episodi de referencia 
obligada durant practicament tot el període que estudiem aquí, o si més no, fins a la Sego- 
na República (1931). Noteu, per a aquells qui poguessin pensar que ambdós esdeveniments 
(la campanya per la reforma lingüística i les Bases de Manresa) eren dues facetes d'un ma- 
teix moviment, que, des del punt de vista ideolbgic, el grup de 1'Avenq i la Unió Catalanista 
representaven posicions diametralment oposades. No s'ha de parlar, doncs, de confusió, 
sinó de paral.lelisme. Fet que diu a favor de la universalitat del moviment catalanista. 

En resum, en el moment de creuar el llindar de 1900, trobem: 1) un moviment polític 
catalanista, curull de nacionalisme, i 2) un moviment en favor de la llengua catalana, no 
menys eufbric que aquell. Ambdós, encara que diferents -i, de vegades, oposats (com aca- 
bem de dir)- en el fons no eren sinó dues vessants d'un únic fenomen sbcio-cultural popu- 
lar, fins a tal punt apareixen sincronitzats llurs programes i llurs actuacions. És el que veu- 
rem a continuació (§§ 4-6). 



3. La normalització lingüística a Catalunya 

3.1 Concepte de normalitzacio. Normalitzar significa 'fer normal'. Normalització lin- 
güística vol dir, doncs, el procés pel qual una llengua determinada va estenent els seus usos 
a la societat, convertint-10s quantitativament i qualitativa en iguals als de qualsevol altra 
llengua ja considerada ((normal)) d'entrada. En el cas del catala, atesa la seva situació de 
diglbssia en el segle XIX (s 2.1.), ja es compren que els intents, cada vegada més assolits, 
d'anar produint per escrit textos pertanyents als seus diferents sectors d'expressió (succes- 
sivament la poesia, la prosa narrativa, la histbrica i la d'assaig, etc.), són tants d'altres exem- 
ples de normalització. En efecte, l'ús de la llengua anava guanyant terreny d'any en any 
-aixo és: s'anava normalitzant-, i a la fi del segle ja presentava un espectre relativament 
ampli i vari. El catala estava en curs de normalitzacio. 

Hom diu en sociolingüistica que, quan una llengua es troba en contacte amb la que 
disposa dels recursos normals (i és, per exemple, una llengua oficial d'estat), aquella només 
té dos camins: la normalització o la desaparició, i que, de fet, ha d'escollir entre tots dos. 
Ambdues vies són llargues i plenes de dificultats. Llurs recorreguts de vegades duren segles. 
La normalització d'una llengua donada, entesa com a procés d'extensió d'usos i d'elevació 
de rang, pateix retrocessos que la tornen a nivells anteriors que hom ja creia superats, i 
una vegada i una altra és necessari de tornar a comenqar. 

3.2 Hem de distingir, per altra banda, dos tipus de normalitzacio. El primer és la nor- 
malització espontania, la que es duu a terme de manera instintiva, sense tenir en compte 
plans ni mktodes. És la que predomina en la histbria del catala durant els darrers 150 anys, 
a partir de la famosa Oda d'Aribau (1833). Les minories dirigents enardeixen i les masses 
les segueixen, i la llengua es propaga. Els patriarques de la Renaixenqa es llanqaren a una 
normalització del catala, sense endevinar les conseqüencies que se'n derivarien, sense me- 
surar la responsabilitat que així traspassaven als homes del futur. El més curiós en el cas 
del catala és que, analitzada científicament, i vista amb perspectiva histbrica, cal reconei- 
xer que la normalització resulta efectiva i eficaq, fins al punt que un observador foraster 
podria estudiar-ne la presumpta planificació, quan en realitat sabem que es tractava de ram- 
pells, que se succei'en l'un rere l'altre. Aixb ens demostra que la societat catalana possei'a 
un cert olfacte, que guiava l'empresa com si hagués estat curosament preparada. 

El segon tipus el constitueix la normalització cientllfca, que és fruit i aplicació d'una 
skrie d'estudis adequats, que justifiquen les mesures que es prenen. Aquesta segona norma- 
lització se sol fer des de l'administració. En rigor, únicament en els darrers anys es pot par- 
lar d'una normalització preparada de la llengua catalana: el 1980 fou creada la Direcció 
General de Política Lingüística al si de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalu- 
nya. Era una novetat. D'aleshores enqa, contactes amb altres terres amb una problematica 
semblant, enquestes, campanyes, estudis de sociolingüistica, etc. han preparat una actuació 
en els diferents ambits de la societat catalana, actuació que ha culminat en la Llei de Nor- 
malització lingüística, del Parlament de Catalunya (1983). En algunes ocasions anteriors 
(com la Mancomunitat de Catalunya, 1914-1923, o la Generalitat de Catalunya, 1931-1939), 
i sense que es pogués anomenar científica (pel fet que no se n'havien fets els estudis tkcnics 
indispensables), es dona una normalització promoguda des de les institucions públiques, 
cosa que repercutia en una major eficacia dels coneixements del catala i en una expansió 
dels seus usos públics. 

3.3 Aquí he de fer una precisió important, que matisa tot el que acabo de dir: la nor- 
malització, tal com l'acabo de descriure (és a dir, com a alternativa a la desaparició) és 
un enunciat teoric. En el terreny dels fets, les coses són diferents. En efecte, si es consumés 
la desaparició d'una llengua, aquesta deixaria d'existir (cosa no gens facil, com es veu en 
l'occita que, sentenciat des de la croada dels albigesos, encara dóna senyals de vida, i no 
tots són de replegament). Per altra banda, si la normalització aconseguís el seu objectiu 



absolut, la llengua per ella afectada perdria la seva condició de ((llengua en contacte)). Tampoc 
aixb no és gaire factible, ja que implicaria canvis radicals en les estructures polítiques de 
la societat que s'expressa mitjanqant aquesta llengua, canvis que res no sembla insinuar. 
Per aixb, la normalització, en la qual els catalans tenen tant d'interks (i que, com acabem 
de veure, ha obtingut, per fi, un estat legal llargament esperat), ha de veure's més com una 
actitud encoratjadora de la vida de la llengua i de l'extensió dels seus usos que no pas com 
un programa política-cultural conduent a la meta teorica d'exclusió de la llengua domi- 
nant. ~ d h u c  aquells qui creuen en la normalització en el seu sentit més absolut es mouen, 
no per un calcul raonat, sinó per una tendencia que només és una resposta als factors que 
pertorben aspectes basics en el desenvolupament de la llengua. Penso que aixb es demostra 
en el decret de bilingüisme escolar i en la mateixa Llei de Normalització de la Generalitat, 
que no apunten a cap exclusió, sinó a una equiparació d'usos. 

3.4 Per a completar el concepte de normalització, convé distingir-la de la normativit- 
zació. Si aquella significa 'fer normal' una llengua en els seus usos, aixb requereix uns co- 
dis lingüístics als quals s'ajustin tots els usuaris. Els responsables de la cultura catalana 
es llanqaren abans a la normalització (realització d'un desig) que a la normativització (re- 
sultat d'un estudi). Aviat s'adonaren que, per a servir-se de la llengua, aquesta havia de 
tenir les seves regles. I així arriba la normativització en les seves tres fites fonamentals, aixb 
és l'ortografia (1913), la gramatica (1918) i el diccionari (1932). Observeu que, com ho veu- 
rem a continuació, l'epoca de l'entusiasme (§ 4) és de normalitzacio, mentre que la norma- 
tivització s'assoleix, com és natural, en les etapes següents: de treball i de reflexió ($ 5) i 
d'apogeu ( 5  6). 

4. L"2poca de l'entusiasme' (1901-1906) 

4.1 El procés, sempre ascendent, d'interes per la llengua prbpia i d'extensió dels seus 
usos (al qual al.ludiem abans, 2.2), conegué, en el darrer tombant de segle, un dels seus 
temps forts. El 1901, Antoni M. Alcover publica la Lletra de convit, dirigida a tots els amants 
de la llengua catalana i interessats per ella, als quals brindava l'oportunitat de colelaborar 
en l'elaboració d'un magne diccionari de la llengua catalana. En qualsevol altre ambient, 
una crida com aquesta, hauria sorprbs fora mida, perque estem acostumats que empreses 
d'aquesta mena les facin els qui hi entenen, i no l'home del carrer. En els medis de llengua 
catalana, la invitació d'Alcover no només no sembla estranya, sinó que encengué un entu- 
siasme indescriptible. Alcover de seguida obtingué tants centenars d'oferiments, i poc des- 
prés ana rebent tants materials lexics d'aquells qui ja s'havien llanqat a redactar fitxes per 
al futur diccionari, que es veié obligat a publicar el Bolletí del Diccionari de la Llengua 
Catalana (Palma de Mallorca) (des de 1901), que aviat es convertí en el nexe entre director 
i col.laboradors i el mitja de comunicació i informació de tots. Cal recordar que, anys des- 
prés, i convenientment garbellat des d'una exigent optica lingüística, aquell enorme recull 
de cedules es transforma en els deus toms del conegut Diccionari Catald-Valenci2-Balear 
(1930-1962), d'A. M. Alcover i F. de B. Moll. 

Pere el que aquí cal subratllar és l'adhesió cordial i la col.laboració eficaq de milers de 
persones, tocades per l'arnor a la llengua. La lectura del Bolletí permet de fer-se carrec d'un 
clima que, si no, no seria faci1 de comprendre. Sí que es pot comprendre, en canvi, veient la 
documentació del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Barcelona 1906 (llibre 
d'actes publicat el 1908). En una epoca en q d  segurament hauria estat difícil de trobar entre 
nosaltres deu gramatics o lingüistes, aquest congrés tingué 3.000 congressistes inscrits. Era una 
veu col.lectiva ensordidora. La lectura del llibre dóna testimoni del desbordant ímpetu d'aque- 
lla gent, encesa d'amor a la llengua, disposada a fer per ella el que se li demanés i exigent 
pel que feia als seus usos, als seus drets, al seu coneixement i a la seva extensió social. 



4.2 Paral.le1 en el nacionalisme. La campanya d'Alcover pel diccionari era, en realitat, 
una campanya per la llengua catalana. Al seu torn, l'apassionament dels catalans per la 
llengua propia s'enlla~ava amb el que ells mateixos sentien per llur propia identitat col.lec- 
tiva. Aixi, l'euforia a favor de la llengua entre 1901 i 1906 es tradui'a en una euforia a favor 
de la patria catalana, i en moltes ocasions aquella resultava inseparable d'aquesta. No obli- 
dem que la reducció de camps a vegades molt distants a través d'una Única bptica patrioti- 
ca és un fet típic dels nacionalismes. I ¿que hi ha de mes proper al concepte de nació que 
la llengua que la vertebra? Per aixo, durant aquells anys d'agitació al carrer, l'entusiasme 
que hom sentia per la llengua tenia una altra lectura: la nacionalista. Aixi, tot provoca que 
els diversos partits polítics anteposessin el tema nacionalista als altres específics de llurs 
propis partits. Tothom sap que aixo s'esdevé molt de tant en tant, i només ocorre quan 
apareix un factor que pugui neutralitzar les sempre profundes diferencies polítiques. En 
aquesta ocasió la idea de nació pogué més, i el 1906 es constituí la Solidaritat Catalana, 
com a front d'unió de la majoria de partits (des dels carlistes fins a bona part dels republi- 
cans). El pretext formal fou l'oposició al projecte de ctllei de jurisdiccions militars)), pero 
la Solidaritat s'organitza a base d'un programa comú, forcosament vague, i obtingué, gra- 
cies al clima que ha estat descrit, ressonants victories electorals. A les acaballes de l'any 
1908 la Solidaritat desaparegué. Pero el record de la seva existkncia deixa una empremta 
inesborrable en el camp del nacionalisme. 

4.3 Reacció anticatalana. Deixant de banda el fet que a Espanya existeix permanent- 
ment una reaccio anticatalana (que un dia caldra estudiar a fons, i que es nodreix sobretot 
del desconeixement del fet catala, a més d'altres ingredients no gens negligibles), aquesta 
es manifesta amb forca i amb violincia en determinats moments, i fins i tot es pot afirmar 
que els dos principals esdeveniments polítics de signe reaccionari que viu Espanya en el 
segle present, posseeixen un component anticatala important (com veurem, $8 5.3, 6.3). 
En l'epoca de l'entusiasme que analitzem aquí, si hi havia un creixent descontentament a 
l'extrema dreta i en l'estament militar davant el no menys creixent desenvolupament del ca- 
talanisme (polític i lingüístic), aquell esclata en l'episodi de l'assalt a la revista catalanista 
Cucut! i de la destrucció dels tallers on s'imprimia, per militars de la guarnició de Barcelo- 
na, el novembre de 1905. La situació fou de molta tensió, pero, com dic, no fou més que 
un episodi. Era una reaccio emocional, que tenia justa correspondencia amb la que per 
aixo anomeno 2poca de l'entusiasme en el camp del catalanisme. 

5 .  Treball i reflexió (1913-1918) 

5.1 La campanya pel Diccionari d'Alcover i el Congrés de 1906 havien estat un autkn- 
tic revulsiu, com ho fou la Solidaritat en el camp del nacionalisme. Aviat les aigües torna- 
rien al seu curs. Pero el valor de l'kpoca de l'entusiasme rau en el fet que la societat catala- 
na havia recollit la inquietud de diverses decades de preocupació per la llengua, per la 
codificació gramatical, i el tema s'havia plantejat amb agudesa. En realitat, el Congrés, 
amb els seus 3.000 inscrits, venia a ser un vot de confianca en aquells que s'encarregarien 
de resoldre la qüestió de la llengua. 

Aixo suposava, per altra banda, una epoca de treball assossegat. I així fou. El 1907 fou 
fundat 1'Institut d'Estudis Catalans, en el si de la Diputació de Barcelona, pel seu president, 
Enric Prat de la Riba. Disposat 1'Institut a editar les publicacions científiques que provingues- 
sin de les seves tasques, era indispensable de dirimir la qüestió lingüística. Aixi arriba la nor- 
mativització de la llengua catalana. Primer, l'ortografica. Aparegueren les Normes ortografi- 
ques (1913), les quals, malgrat que no deixaven de contenir algunes novetats, que topaven 
amb tota la tradició idiomatica, foren acceptades, amb rapidesa i amb eficacia, per tots els 
sectors de la societat. Era la conseqüencia de la confianca dipositada sis anys abans. 



L'Institut i tots els cercles que 1'Institut implicava, seguiren treballant en la reforma 
lingüística. Era el que hom anomenava 1kObra de Pompeu Fabra)), 1'il.lustre gramatic que 
l'animava. El 1918 aparegué la seva Gramatica catalana, amb la qual cosa, a la regulació 
ortografica s'afegia ara la morfologica i la morfosintactica. La normativització assolia una 
nova fita. Són, a més, anys en quk les edicions de llibres i revistes, les conferencies i altres 
actes culturals se succeeixen i es multipliquen. La cultura s'expandeix i es consolida. 

5.2 ParaLlel en el nacionalisme. Per primera vegada el catalanisme aconseguia uns mí- 
nims d'estructura. Aquest fou el signe de la Mancomunitat de Catalunya, creada el 1914. 
La Mancomunitat es llanca a una política de realitzacions diverses i reeixides, entre les quals 
sobresortien les de cultura i obres publiques. Hom diria que el fet de posseir uns canals 
administratius efectius havia de rebaixar forca al moviment nacionalista. Pero no fou així. 
En primer lloc, perquk el mateix president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba, era 
d'un catalanisme molt radical, autor de La Nacionalitat Catalana (1906). Pero, a mes, per- 
que el catalanisme, en ebullició des de feia dkcades, necessitava una trama més ampla si 
havia de donar cabuda a tota la seva fogositat. No en va aquest és el període d'un gran 
moviment per l'autonomia, iniciat el 1918, any que la Mancomunitat lliura al govern cen- 
tral unes Bases de la Autonomia, alhora que, sentint-se sobirana, redactava 1'Estatut d'Auto- 
nomia de Catalunya, que aprova la mateixa Mancomunitat, reunida en la seva assemblea 
general, el 1919. 

Per altra banda, els homes de la Mancomunitat, en llur lluita per l'autonomia es val- 
gueren de tot al10 que pogués afeblir el resistent poder central, i aquesta és la raó de llur 
acollida als diputats i senadors descontents, que es reuniren, contra la voluntat del poder 
central, el 1917, a Barcelona. Fou l'anomenada Assemblea de Parlamentaris. 

5.3 Reacció anticatalana. També en aquesta epoca, de realitzacions vitals en el terreny 
de la llengua i d'aspiracions brillants en el del catalanisme, es forjava un pregon malestar 
a les files conservadores i a l'exkrcit, que, en llur animadversió unien, com sempre, els pro- 
blemes no resolts de la política general espanyola i els contratemps de la guerra a ~ f r i c a  
amb la puixanca del catalanisme. Amb tots ells va voler acabar el cop d'estat de Primo 
de Rivera, el 1923. En efecte, no hem d'oblidar que Primo de Rivera es pronuncia a Barce- 
lona, on era al front de la Capitania General, i que aixo s'esdevingué el 13 de setembre, 
dos dies després de la manifestació catalanista del dia 11, que havia estat molt comentada 
en certs medis pel seu ardor i pel seu radicalisme nacionalista. 

6.1 Sota la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) i malgrat les seves mesures coerci- 
tives en aquest terreny, la llengua i la cultura catalanes viuen un procés d'afiancament, com 
es veu per la maduresa de la literatura, l'extensió de l'obra de Pompeu Fabra (és l'epoca 
de les seves Converses Filolbgiques que tanta influencia tingueren), i la proliferació de ma- 
nuals de divulgació gramatical, sense comptar moltes altres mostres. 

El 1931 neix la I1 República Espanyola, i, ateses les circumstancies (participació de ca- 
talans en els pactes anteriors, la forca popular manifestada als comicis, etc.), de seguida 
es veu que bona part de les reivindicacions de Catalunya seran una realitat. Així, 1'Estatut 
d'Autonomia de 1932 estableix, d'acord amb la Constitució (1931), la cooficialitat de les 
llengües catalana i castellana a tot el territori. Es va estenent l'ensenyament del catala, aug- 
menten els diaris i publicacions periodiques en aquesta llengua, com també les emissions 
radiofoniques, i, cosa molt important, el catala adquireix el rang de llengua de l'adminis- 
tració, com hom pot veure, per exemple, al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(1931, de publicació irregular; a partir de 1933, diari). No cal afegir gaire més: conreada 
amb espontaneltat des de les bases, animada amb interes pels cercles culturals i acollida 



amb naturalitat per les autoritats, la llengua catalana viu una epoca que, aleshores mateix, 
ningú no hauria gosat anomenar cctemps fort)) de la normalització. Ara bé, vista des d'ara, 
i justament pel seu ús corrent del moment, considerem que aquest període fou tan excep- 
cional enmig de les dificultats amb les quals la llengua ha hagut de lluitar sempre, que jo 
no vacil.10 a tenir-la pel més reeixit cctemps fort)) de la seva historia moderna. No és que 
el catala d'aleshores no topés amb esculls, i jo mateix els he posats en relleu en més d'una 
ocasió: els que més forca tenien eren, a parer meu, l'ensenyament, els mitjans de comunica- 
ció i la immigració (després de tot, els mateixos que, multiplicats per un factor enorme- 
ment més elevat, havien de constituir l'amenaca per a la llengua actual). Perb els esculls 
esmentats, com dic, pesaven poc, el catala dels anys trenta disposava de prou recursos per 
a superar-los, i la llengua seguia descrivint una corba ascendent. El catala, entre 1931 i 1939, 
assolí cotes mai no igualades, ni abans (en el procés de normalització creixent que hi con- 
dula), ni després (en la ruptura de 1939, que anihila completament la normalització acon- 
seguida amb tants esforqos). 

6.2 Paral.le1 en el nacionalisme. Tampoc aqui no caldra que ens entretinguem gaire 
a posar de manifest que el període de la I1 República és d'eclosió del nacionalisme catala. 
Aviat es veié que aquest es radicalitzava en uns sectors d'esquerra, que contrastaven amb 
l'actitud més transigent del catalanisme tradicional. Sobresurt el relleu que en aquells anys 
adquirí Estat Catala, moviment que, si bé havia estat fundat el 1922, per raons bbvies havia 
desplacat els seus centres d'activitat a l'estranger fins al 1931. Durant el nou regim, en can- 
vi, Estat Catala va anar animant les campanyes per una república catalana. Coadjuvaven 
al clima institucions com Palestra (fundada el 1930). La campanya esmentada influí de ma- 
nera molt determinant en els esdeveniments del 6 d'octubre de 1934. Malgrat el fracas de 
l'intent de Companys en aquesta data, els grups nacionalistes i separatistes no retrocediren, 
i es veieren amb noves forces a partir de febrer de 1936, després de la victbria electoral del 
Front Popular. 

6.3 Reacció anticatalana. Com abans ( Q  5.3), seguien existint nuclis d'oposició a les 
conquestes de la normalització lingüística i del catalanisme. Des del Palau del Congrés fins 
a les casernes i les tertúlies. També ara aquests nuclis establien una relació, naturalment 
no injustificada, entre l'actuació avancada de l'esquerra predominant en la naixent Repú- 
blica de 1931 i el progrés de les coses catalanes. També ara es produlren respostes de forqa. 
El primer, l'assaig de cop d'estat de 1932, que fracassa. El segon, el 1936, triomfant. El 
1939, en acabar la guerra civil provocada per aquell, el regim de Franco significava per a 
la llengua catalana el comencament del període més dur de tota la seva histbria, i, per al 
nacionalisme catala, l'exili, l'abandó o la clandestinitat. 

7. Algunes consideracions 

7.1 Voldria provar de fer aqui una reflexió per a comparar els tres períodes assenyalats. 
Quant al to, veig l'epoca de l'entusiasme com un crit punyent, una expressió primaria de 
qui adquireix consciencia que li manca quelcom, hi té dret, i lluita instintivament per 
aconseguir-ho. És el moviment pregonament popular. La de treball i reflexió, com un mo- 
ment fecund en realitzacions (la normativització de la llengua, l'establiment d'una organit- 
zació administrativa). Hom recondueix el ferment popular vers una obra positiva que el 
recull. En la d'apogeu, la combinació del crit (símbol d'alliberament i d'expansió colelecti- 
va, que fa de nou popular el moviment) amb la institucionalització (que completa la nor- 
malització de la llengua, fent que aquesta assoleixi la seva cota més alta, i consolida la ins- 
titució autbnoma). 

7.2 Quant a la relació amb la resta d'Espanya, penso que l'epoca de l'entusiasme és 
de manca d'entesa. 0, en tot cas, d'oposició, tant en el camp de la llengua (exemple: la 



polemica d'Alcover contra R. Menéndez Pidal, a proposit de l'article Cataluña bilingüe del 
darrer) com en el del catalanisme (exemple: l'actitud de la Solidaritat respecte a l'anomenat 
lerrouxisme). En canvi, l'epoca de treball i de reflexió és d'entesa i col~laboració, tant en 
la llengua (relacions científiques i universitaries, fundació de 1'Escola Espanyola de Roma 
per la Junta para la Ampliación de Estudios de Madrid i 1'Institut d'Estudis Catalans de 
Barcelona, en col.laboraciÓ, etc.), com en la política (aixi es veu a la trajectoria de Camb6 
en aquella epoca, per la qual arriba a ser ministre, o per l'esmentada assemblea de parla- 
mentaris reunida a Barcelona). L'apogeu segueix essent de col~laboració i de contactes, com 
es fa evident en les directrius per a l'ensenyament del catala i del castella i en la presencia 
de ministres catalans en el govern central. 

7.3 La Universitat forneix dades per a una interpretació, en tres etapes, de la qüestió 
(lingüística, cultural i política) que s'ha suscitat aquí, etapes que corresponen curiosament 
i exacta a les tres epoques esmentades. 

En l'epoca de l'entusiasme. Cany 1903 se celebra el I Congrés Universitari Catala a 
Barcelona. És el moment de fer-ho tot, i d'aquesta manera es dedicaren esforcos per orga- 
nitzar una universitat catalana autonoma, com a reacció instintiva a unes estructures que 
es consideraven esterils. Ates que el Ministeri rebutja la incorporació de disciplines catala- 
nes als plans d'estudis vigents, foren fundats els Estudis Universitaris Catalans, que publi- 
caren una revista amb el mateix títol, a partir de 1907. 

En l'epoca de treball i de reflexió. El I1 Congrés Universitari Catala, reunit a Barcelo- 
na el 1918, tracta del mateix tema a consciencia, amb tal perfecció que el projecte que en 
resulta (1919) serví, amb lleugeríssimes modificacions, per a establir l'estatut de la Univer- 
sitat Autonoma de Barcelona (1933), malgrat que havien passat 15 anys. 

En l'apogeu. El 1933 es crea, per decret específic, la Universitat Autonoma de Barcelo- 
na, regida per un Patronat de deu persones (cinc nomenades pel Govern de la República 
i cinc pel de la Generalitat). El Patronat es reunia ara a Barcelona ara a Madrid. La Univer- 
sitat de 1933 fou un model, que encara avui és objecte d'admiració, gracies al qual la Uni- 
versitat de Barcelona atenyé nivells abans insospitats en la docencia, en la recerca i en l'en- 
carnació de la societat. 

8. Conclusions 

a) Existeix un paral.lelisme entre normalització lingüística i nacionalisme a Catalunya. 
Tot i que aixo ja era d'esperar, no crec que sigui inútil de constatar-ho. Les dues línies es 
corresponen en els fets, en les actituds i en el to. 

b) El nacionalisme sempre ha tingut en compte la llengua de la comunitat per la realit- 
zació de la qual lluita, i aixi se n'ha fet en tot moment el seu defensor acerrim. 

c) Semblantment, la llengua sempre ha estat la base del desenvolupament del naciona- 
lisme, el qual, fent-la servir, se n'ha vist reforcat. 

d) Pel que hem dit, les reaccions contra el nacionalisme senten una rancúnia especial 
contra la llengua, de manera que llurs primeres accions en cada cas es dirigeixen contra 
la llengua i les seves manifestacions. La cosa és obvia: si hom reconeix en la llengua un 
dels suports essencials del nacionalisme, la millor manera d'enfonsar-10 sera anihilar pre- 
viament la llengua. 

e) El punt anterior s'explica perque la llengua sempre és al10 que fa el nacionalisme 
més punyent. (Així, en altres terres d'Espanya amb un fort sentiment particularista, com, 
per exemple, Aragó, el nacionalisme és sistematicament menys estrident que a Catalunya, 
per la manca d'una llengua específica -ja que només s'hi poden enregistrar regionalismes 
lingüístics, que ja no irriten, sinó que més aviat cauen bé a la resta d'Espanya). 


