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Han passat prop de quinze anys des que
I'expressió «normalltzacíó lingüística» co.rnenca a circular a casa nostra." Avui
aquest concepte té un ús tan extens que,
ha passat a formar part del lIenguatge polític tquotldlá. Vivim, a més, un moment
historie prenyat d'esperances per al futur .
de la nostra lIengua i la seva recuperació pública: després d'una
dictadura que semblava estar
a punt de culminar la seva
obra d'anorreament de la cultura catalana, Catalunya; el
País Valencia i les
IIles han ernpres un
camí de reconstrucció nacional amb un
vigor renovat.
Dins aquest context,
líel considerat oportú
de contribuir a l'actual debat sobre la
normalització lingüística ambel recull de les
meves principals aportacíons al tema, escrites de 1968 enea, AIguns treballs han aconseguit ja una certa difusió, perqué s'han publicatticle
en diaris o revistes, pero
els més nombrosos han tingut una circulació restringida i d'altres ni tan sois no
s'havlen donat a conelxer encara. Espero
que, en publicar aquests escrits ordenats
i classifioats. la meva confrihució teorlca i practica a la normalització lingüística,
per modesta que sigui, podrá tenir una
certa utilitat per al lector.
La procedencia deis treballs és la
-', seqüent:
Part l, El primer escrit és el text
de la meva comunicació al VIII Con'
qrés Mundial de Sociologia (Toron1
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to, 1974), publicat en catala dins • Treballs
de Sociolingüística Catalana», núm. 1, v..alencia 1977, El segon és el text d'una intervenció a la Setmana del Congrés de
Cultura Catalana (Vic, 1977), encara no
publicat. El tercer té I'origen en un article
publicat al diari «Avul», 2-V-1976, pero en
I'actual redacció hi he lntrodult nombrosos canvls. El quart és el text .d'una
comunicació al Sernlnart sobre Política
Lingüística per a una Escola Democrática, organitzat per I'ICE de Barcelona (Sitges, 2-3 juny 1977), eneara no publicat. El clnqué
és un article aparegut
al • Butlletí del Col,legi
de Doctors i, Llicencíats»,
núm. 27, Barcelona, tardor 1978.
Part 11. El primer treball és una comunicació presentada al 11Colloqul Internacional sobre
el Catalá
(Amsterdam,'
1970), publicada dins les
Actes
d.aquest Colloqu],
(Problemes de /lengua i literatura catalanes, Montserrat, PAM, 1976). El segon és un arpublicat en castellá a «Destlno», núm. 1.623 (9-XI-1968) t reprodurt
en el meu lIibre Ensayos sobre bilingüismo (Esplugues de Llobregat, Ariel, 1972),
El tercer és un article pub'licat a «Treball»
(núm. 518, 3-111-1978).El quart és un artiele publicat a «Serra d'Or» (núm. 228, setembre de 1978),
Part 111, El primer treball és un resum de
la conferencia donada a Barcelona el dia
17 degener
de 1975 dins el cicle
"Cultura Catalana», organitzat pél
'CoHegi
de Doctors i Llicenciats. Els
.
escrits restants són articles publicats a diari «Avui» entre [úny de
de Barcelona
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