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L'OPINIÓ

EISpolitics, en general, quan ern-
prenen una campanya electoral,
guiats per I'afany d'haver el po-

der, no estan pas per brocs i tiren al
dret, sense tenir en compre que algu-
nes de les mesures que nropugnen
potser tindran la virtut de fer-Ios
guanyar més vots, peró, alhora, po-
den fer molt de mal en destruir d'al-
tres COses que, com ara la Ilengua,
són molt més irnportants que no pas
els vots, i que eIls tenen l'obligació
moral de preservar per tal com cons-
titueixen el molI de l'os de la nostra
esséncia com a poble i, dones, són
patrimoni de tots els catalans.
El candidat socialista a la presiden-

cía de la Generalitat, Raimon Obiols,
per exernple, manifestavano fa gaire
que voliaser preside-ir per a una Ca-
talunya de tots, Després digué que el
preocupava que des de la Generalitat
"es faci una política que divideix els

- catalans, que marca una divisiá entre
els qui parlen catalá i els qui no el
parlen (... ) Hi ha un milio de catalans
que parlen castellá, que és la llengua
de l'Estat i, per tant, també de
Catalunya", Per consegüent, pro-
pugnava que "a Catalunya Rádio i
TV3 calfer part de la programaciá en
castellá perqué molts catalans el par-
len i cal que Catalunyaestigui
unida".

lORD! ARBONÉS (*)

Qualsevol persona que llegeixi
aquestes paraules i desconegui la rea-
litat pot arribar a creure que a Cata-
lunya, la premsa, la nidio i la televi-
sió són d 'expressió totalment catala-
na i que, per tal que els castellanopar- '
lants que viuen a' Catalunya no se
sentin marginats, cal que a Catalunya
Radio i a TV3 una part de la progra-
mació sigui en castellá. La realitat,
peró, ~s tata una altra: a CatalunYll¡1
els rrutjans de comunicació són majo- i
ritáriarnent d 'expressió castellana,
com encara ha és I'ensenyament:'
com ha és el cinema, com ha són els
rétols de les botigues i deis carrers,
com ha és el vehicle habitual de co-
municació, fins i tot deis catalano- '.
parlants, a les gran s urbs. etc.
Aleshores, atesa aquesta realitat,

aixecar aquesta bandera no és més
que fer demagógia i, cosa més greu,
propiciar una política lingüística que
accelerará encara més el procés de de- -
gradació del signe més distintiu del
nostre -poble: la lIengua.
Dir que el compliment de la !lei de

normalització lingüística representa
fer una política que divideix els qui-
parlen catalá i els qui parlen castellá
és una fal.lácia, car aquests dos grups
de població ja ha estan de dividits.
La forma, dones, d'evitar que conti-
nüin estant-ho rau en fer una política

, .

, que - permeti els castellanoparlants
d'incorporar-se a- la cultura catalana,
i no pas a I'inrevés, o sigui, que els
catalans s'hagin d'incorporar, a la.
castellana, mentre és anorreada la
propia.

Tots plegats hem .de comprendre
que la Ilenguaamenacada amb
perill de mort és la catalana i no

pas la castellana, i tal com planteja
les coses el senyor Obiols, fa suposar
que el problema és a I'inrevés. Ell vol
que Catalunya estigui unida privile-
giant la lIengua castellana en detri-
ment de la catalana, i si aixó arribava
él passar mai, Catalunya hauria dei-
xat de ser una nació diferenciada, i
aIeshores sí que els catalans .deixa-
ríem de ser-ho, de catalans. Es ciar
que aixó és el que han volgut, volen i
voldran aconseguir els governants
unitaristes de la metrópoli. Cal su-
posar, dones, que un candidat a ocu-
par la presidencia del govern de, la
Generalitat que propugni aquestes
coses ha de ser sorollosament aplau-
dit pel govern central i centralista ... i,
per que no? pels botiflers de torno
Un deIs arguments més fal.lacos

del senyor Obiols és aquell que fa
"Hi ha un miiio de catatans que parlen
castellá, que és la /lengua de l'Estat i,
per tant, també de Catalunya ". Pel
fet que, el castellá sigui la Ilengua de

l'Estatno hem forcosament de con-
cloure que ho sigui també de' Cata-
lunya. En tot cas, el que hem de con-
cloure és que es tracia de la lIengua
que I'Estat imposa als altres pobles
que h i estan sotmesos, tot
privilegiant-Ia en relació a la Ilengua
natural d'aquests pobles, talment
com els imposa la bandera, la "na-
cionalitat etc ... abusant d'un poder ab-
solutista, prepotent i anihilador. Si
l'Estat espanyolfos equánime envers
els pobles periférics i respectés els
trets diferenciáis de les nacions que
I'integren forcadarnent, no existirien
aquesta mena de pr oblernes, car ales-
hores, tarnbé els immigrants esta-
blerts a cadascuna d'aquestes nacions
es mostrarien respectuosos daquells

trets que les diferencien de la propia,
de la mateixa manera que els irnrni-
grants-italians, pose m per cas, afín-
cats a l' Argentina respecten la Hen-
gua, la cultura, els costums del poble
argentí, i, malgrat que constitueixen
una col.lectivitat nombrosíssima
(probablement molt superior a la de
castellanoparlants que viuen a Cata-
lunya), a' cap no se li acut de reclamar
programacions en italiá a la radio i a
la televisió argentines.

AProfundir .antinómies amb
propósits electoralistes entre la
població de Catalunya no

és ético Demés, és tan perillos com
jugar amb foc, i qui juga amb foc
corre el perill de cremar-se.
D'Obra Cultural Catalana de Buenos Aires

Sota el títol "ET A dispa-
ra otra vez contra el Ejérci-
to" editorialitzava ahir El
Periádico-

No estar per brocs I.tirar al dret Contrast
de papers

ELP,E.~i6óico
(30-:1-84)

La resposta de 1'organit-
zació terrorista ET A als es-
tranyaments i expulsions de-
cidides pel Govern francés i
a les més recents detencions
d'etarres a Biscaia i Guipús-

'coa, no s 'han fet esperar.
(...)

Si es té en compte que un
deis principals objectius
d 'ET A és la desestabilitza-
ció del Sistema democrdtic,
no ha estat per atzar l'elec-
ció de la víctima. Quintana
Lacaci va tenir ocasió de de-
mostrar la seva inequívoca
actitud a favor de la legalitat
constituent quan, al front de
la Capitania General de la
la Regió Militar, va haver
de passar la pro va de foc del
23 de-febrer del 1981. Pero
no només en aquella ocasió
(... ) va subratllar el seu aca-
tament al Rei com a primer
fiador de lf! Constit .
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