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Amb la mateixa regularitat gairebé natu-
ral amb la qual se'ns incendia un bosc 
a Festiu, o ens arriben les inundacions 

a la tardor, ens trobem periòdicament amb 
uns diagnòstics que posen en relleu la precària 
situació de la llengua catalana, acompanyats 
d'uns pronòstics dramàtics que subratllen una 
tendència, lenta però segura, a la catàstrofe. 

El tema, d'altra banda, és d'aquells que pre-
ocupen i no deixen quasi ningú indiferent, 
com va quedar demostrat un cop més a la dar-
rera emissió del nostre xip de cada divendres. 
Com si hi hagués ocults i misteriosos paral·le-
lismes entre el destí d'una llengua condemna-
da a no redreçar-se mai de manera definitiva, i 
el d'un Barça igualment incapaç d'assaborir 
els plaers del triomf: poble de derrotats que 
som, ens asseiem i plorem d'enyorança (Salm 
137). 

Sens dubte que els diagnòstics, en la mesura 
que són correctes, han d'ésser presos seriosa-
ment. I que els pronòstics, fins i tot quan són 
alarmants, poden constituir un crit d'alerta sa-
ludable. Tanmateix, convindria no oblidar en 
cap moment d'on venim, i on érem fa uns 
quants anys, ja que altrament hom acabaria 
creant la impressió que no fem sinó retrocedir, 
i que els múltiples esforços fets a diferents ni-
vells en favor de la normalització lingüística 
no són sinó una mena de pietosa preparació 
dels funerals de la llengua 

I això no és cert. 0 , per dir-ho més matisa-
dament, tinc la sensació que aquests diagnòs-
tics ens diuen la veritat, però no ens diuen pas 
tota la veritat. I que per consegüent, sense 

Planys entorn de la llengua 
JOAN ESTRUCH 

Els diagnòstics i els pronòstics dramàtics que periòdicament posen en relleu la difícil 
situació de la llengua són posats en dubte en aquest article. A vegades la veritat no és 
tota la veritat, i aquest fet és el que explica que una enquesta feta a la Universitat 
Autònoma donés unes dades que suggerien unes tendències confusionàries. Així, l'au-
tor addueix altres dades, igualment parcials però no menys objectives, que apunten cap 
a altres diagnòstics i altres pronòstics més afalagadors. 

pretensions que siguin tota la veritat, es poden 
dir coses diferents que també són veritat. 

Així per exemple, aquest mateix diari publi-
cava fa uns dies un informe, basat en una re-
cent publicació del Gabinet de Llengua Cata-
lana de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, dient que "una enquesta al personal de 
l'Autònoma revela un baix grau d'integració 
lingüística" (AVUI, 22.2.90). Deixem de ban-
da certs aspectes discutibles de l'enquesta, 
com és ara el fet que es va interrogar telefòni-
cament els professors d'una única Facultat, 
que sumen un 6% del professorat de l'Autò-
noma, i que no són necessàriament represen-
tatius del conjunt. Tots els qui alguna vegada 
hem fet enquestes hem fet també la trampa 
que consisteix a dir que "els resultats insinuen 
unes tendències que es poden generalitzar". 

Però, ni admetent que el que diu l'enquesta 
sigui cert, també ho és el següent: des de fa 
força anys, he tingut la curiositat d'anar ano-

tant els percentatges d'exàmens escrits en ca-
talà dels estudiants d'un mateix curs (primer 
d'Econòmiques): els anys 70, en cap cas no ar-
ribaven a un terç del total; a meitat de la dèca-
da dels 80 els percentatges varen començar a 
apropar-se al 50%; el curs 87-88 eren dos ter-
ços; el curs passat i aquest, el percentatge dels 
exàmens escrits en català és d'un 80%. 

En el decurs d'aquests anys hem passat, 
doncs, d'una clara minoria d'exercicis 
redactats en català a una majoria consi-

derable, per no dir aclaparadora. Si fins fa deu 
anys era freqüent trobar-se amb treballs es-
crits en castellà per persones amb cognoms 
inequívocament catalans, avui el fet que ha 
esdevingut habitual és trobar-ne d'escrits en 
català per estudiants de cognoms d'origen no 
català. Si aleshores escriure un examen en ca-
talà era un acte de militància, avui és un acte 
normal. I si aleshores calia un cert heroisme 
per escriure (i també per llegir) un català so-

vint infecte, ortogràficament i sintàcticament, 
avui és en línies generals un català força cor-
recte. 

Més coses que també són veritat: hi ha qui 
a l'Autònoma fa les classes en català des de fa 
molts anys; qui ja les hi feia en ple franquis-
me. I si és cert que en aquella època era relati-
vament freqüent que a començaments de curs 
un parell d'estudiants es queixessin dient que 
no l'entenien, també ho és que ja fa molts 
anys que no he sentit aquesta queixa expressa-
da públicament. I recordo amb noms i cog-
noms estudiants espanyols, i francesos, i un 
noruec, i una peruana, que han seguit amb 
tota normalitat el curs, amb el lògic ajut inici-
al dels companys i del mateix professor durant 
unes quantes setmanes, però sense deixar en 
cap moment de fer la classe en català. 

Finalment, si fa anys era veritat que la bi-
bliografia del curs havia d'ésser inevitable-
ment en una altra llengua diferent de la cata-
lana, també ho és que avui un estudiant d'un 
curs d'introducció a la sociologia té al seu 
abast totes les lectures bàsiques en català. 

És clar que aquesta no és sempre la situació 
general. Però tampoc no és excepcional, em 
sembla. Segur que la Universitat Autònoma 
no és el paradís des del punt de vista de la nor-
malització del català. I benvinguts siguin els 
crits d'alerta, si serveixen per recordar que 
amb allò que tenim encara no n'hi ha prou. 
Però els planys, quan només són planys, són 
un xic injustos. 

Joan Estruch és professor de sociologia a la UAB 
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Residus: la lliçó de Baviera 
La direcció general del Medi Ambient va 

organitzar un viatge per als mitjans de 
comunicació a Baviera. L'objectiu era 

mostrar exemples de com es poden construir 
abocadors, plantes de tractament físico-químic 
i incineradors de primera qualitat. Els resul-
tats han estat, crec, alliçonadors. 

A Francònia Central, on s'ubica l'abocador 
de Raindorf i el complex de Schwabach, hi ha 
prop de 4.000 indústries que generen deixalles 
i, tot i amb això, l'estat ambiental de la regió 
és envejable. El nord de Baviera, a més de 
gaudir d'un considerable grau d'educació eco-
lògic dels seus ciutadans i d'una rigorosa legis-
lació, rep els efectes positius d'una investiga-
ció cientifico-tècnica que al llarg de la darrera 
dècada ha fet esforços per trobar solucions al 
problema dels seus residus. 

L'estratègia ambiental a Baviera, pel que 
vaig poder comprovar parlant amb sectors 
oposats, és més que raonable. Els industrials 
aprofiten la seva avançada tecnologia fent-ne 
una imatge de prestigi destinada a l'exporta-
ció. Les institucions formen el ciutadà i l'in-
dustrial amb vistes a la nova economia ecolò-
gica. 

Cal dir que els alemanys, junt amb els cana-
dencs —especialment—, els danesos i aus-
tríacs, són els que han dedicat més cervells a 
estudiar la manera d'aplicar tecnologies per-
què l'eliminació de residus estigui a un 50% 
per sota dels llindars d'emissions tolerats per 
la normativa europea i nord-americana. 

L'abocador de Raindorf és d'una magnifi-
cència tècnica insultant. Una veritable obra 
d'enginyeria per la manera d'eliminar les ai-
gües brutes produïdes per la humitat dels resi-
dus i les aigües seminetes provocades per la 
pluja. Els sistemes de drenatge i d'aillament 
(mitjançant polietilè d'alta resistència) i les 

SANTIAGO VILANOVA 

A partir de l'experiència d'una visita a l'abocador de Raindorf l'articulista especula 
sobre la possibilitat que a Catalunya es concreti una política de medi ambient tan efec-
tiva com la que es duu a terme a Baviera. Per tal de fer-la possible, però, caldria no 
només unes accions concretes —com ara la instal.lació d'una planta pilot semblant a 
aquella— sinó una educació ambiental que s'adrecés des del ciutadà a l'industrial, pas-
sant pels mateixos responsables polítics. 

mesures de seguretat converteixen el dipòsit 
en una borsa hermèticament aïllada del medi. 
Si aquests tipus d'abocadors de tercera genera-
ció es posen de moda es frenarà, sens dubte, la 
reforma radical que transformi els processos 
de fabricació. Les multinacionals tindrien una 
part fonamental del cicle dels residus especials 
resolta. Seguirien produint deixalles tòxiques i 
acabarien convertint Europa en un gran abo-
cador inocu i controlat. 

És evident, doncs, que una cosa és optar per 
una solució de transició, tot acceptant el com-
)romís polític d'incidir en les arrels del mal, i 
'altre investigar en connivència amb els con-

taminadors i retardant la necessària reconver-
sió. Totes les qüestions ambientals acaben 
apel·lant a l'ètica dels que apliquen la legisla-
ció. 

D'altra banda, la incineradora de Schwa-
bach em va semblar modèlica, donat que es 
troba dins d'un complex on hi ha també un 
abocador controlat de residus especials i una 
planta físico-química. 

Aquesta realització pilot, promoguda per 
una mancomunitat de municipis —la ZUS-
MM (Unió Local per a l'Eliminació de Resi-

dus Especials)— ha servit d'imatge publicità-
ria a tot l'Estat i és visitada per alcaldes, grups 
ambientalistes i associacions cíviques. Els seus 
tècnics asseguren que han aconseguit resoldre 
la destrucció dels olis dialèctrics, els terribles 
PCB, en el forn rotatori que crema a 1.200 
graus, i que han neutralitzat els metalls pesan-
ts i altres substàncies organohalogenades. No 
així, però, les dioxines que surten per la xime-
neia, tot i que la mitjana mensual d'emissions 
és inferior a la permissivitat comunitària. 
Quan en alguna ocasió s'han sobrepassat els 
llindars tolerables, la planta s'ha parat. 

Una qüestió que sobta el foraster que visita 
aquestes instal·lacions és el fet que els Ajunta-
ments situats en el radi d'influència no hagin 
demanat compensacions. Consideren les plan-
tes com un servei a la comunitat i al benestar 
comú. Aquests municipis ja tenen la seva xar-
xa de recollida d'escombraries de forma selec-
tiva. Les carreteres comarcals impecables i el 
grau de pol·lució dels seus rius i rieres no es 
pot comparar amb el que pateixen els nostres, 
convertits en veritables clavegueres. 

El que sí reclamen —i amb molt de rigor— 
són les dades diàries de les emissions atmosfè-

riques (una còpia de les quals s'envia també al 
Parlament del land). Ara bé, extrapolar el que 
hem vist a la RFA amb l'aplicació que es farà 
a Catalunya del pla de residus ja són figues 
d'un altre paner. 

Seran capaços els responsables del pla de 
defensar a casa nostra el tipus de gestió que 
s'aplica a Baviera? La majoria d'incineradores, 
abocadors i plantes de tractament físico-quí-
mic catalanes no són un exemple de savoir fai-
re tecnològic, de credibilitat econòmica i d'efi-
càcia energètica. 

Després de comprovar el que es fa a la RFA 
amb els residus industrials, caldria construir 
una mena de complex pilot a Catalunya, sem-
blant al de Schwabach, en una zona industrial 
ja afectada per la producció de residus, i apli-
car-hi les tecnologies més avançades. En el se-
guiment de la instal.lació hi hauria de partici-
par de bon començament els experts ambien-
tals de tots els partits parlamentaris, els grups 
ecologistes amb credibilitat social i els Ajunta-
ments afectats pel futur pla. D'altra forma cap 
mena de campanya publicitària resultarà con-
vincent per als opositors. Al mateix temps, se-
ria necessari elaborar un pla d'educació am-
biental, que comenci a la borsa d'escombraries 
de cada llar i que acabi amb una normativa di-
rigida als industrials per frenar la producció de 
residus perillosos, estimulada mitjançant in-
centius fiscals. 

Catalunya no és ni de bon tros Francònia 
central a nivell de política ambiental. La soro-
llosa i bruta Barcelona no es pot comparar 
amb Munic, on et criden l'atenció si llences un 
paper a terra. És a partir d'aquesta realitat que 
cal començar a treballar. 

Santiago Vilanova és periodista i escriptor, membre 
d'ECOROPA 

bústia 
Mossos i sectes 
He llegit fa dies les notícies de 
Fintent de processament d 'al ts 
d i r igents dels Mossos d 'Es-
quadra. Ho t robo tan gros que 
e m costa d ' imaginar-ho. Tinc 
uns cosins que hi t enen un fill, 
vull dir a la secta CEIS, i sé tant 
com pateixen l 'alienació en què 
l ' h a n f icat que e m revolto 
davant les notícies de premsa. 
Conf io que la" justícia no es 
d e i x a r à i m p r e s s i o n a r p e r 
aquesta manipulació de consci-

ències i de butxaques. A n t o n i 
Rov i ra i Burch . Barcelona. 

Els problemes 
del Barça 

Tinc la sensació que cada any 
que passa el Barça fa m é s el ridí-
cul, i m 'es t ranya , perquè si jo 
tinc aquesta impressió, que no 
sóc soci ni m'agrada el futbol , 
e m pregunto com es deuen 
sentir els socis. N o pel sol fet 
de no guanyar una Lliga, sinó 

per tot el que envolta el club. 
C o m e n ç a n t pel principi de 

t e m p o r a d a , p r e s e n t a n t u n s 
pressupostos cada vegada m é s 
desorbitats , que a mit ja tempo-
r a d a t o t h o m s ' a d o n a q u e 
aquest any tampoc. Llavors ve 
el m o m e n t de preguntar-se 'n el 
perquè. I el prirher a respondre 
és l ' ent renador , que dóna les 
culpes als seus jugadors, sense 
adonar-se que la majoria han 
estat triats per ell. El cruel és 
que no li falta raó, però t ambé 
és cert que culpa a jugadors 

que, o bé no juguen, o bé els fa 
jugar en una posició que no és 
la seva. I per si a m b això no 
n 'h i hagués prou, els que tenen 
la paella pel mànec no veuen 
que a m b la seva infantil actitud 
no n o m é s no solucionen els 
s e u s p r o b l e m e s , s inó q u e 
encara se 'n creen més. 

És com si e m diguessin que 
una de terminada secta que és 
millor que les altres (perquè és 
m é s que una secta) és empalia-
da per la resta d'elles, de 
manera que no la deixen acabar 

de ser t r iomfant , en la presa de 
pèl al públic. Sense adonar-se 
que el màx im problema és la 
mateixa secta. L lu í s M . G . Ma-
taró. 

¿Un parallamps 
nuclear? 
Aprofito aquesta secció per ex-
posar quelcom que e m preocu-
pa. 

En el terrat d ' u n Cen t r e de 
Càlcul, situat al carrer Padilla 

230 de Barcelona, hi ha in-
s t a l . l a t u n p a r a l l a m p s que 
sembla nuclear i que des del 
carrer no es veu , però hi és. 

Voldria aprofitar , senyor di-
rector, la seva amabili tat , per 
demanar l 'atenció dels respon-
sables d 'aques t edifici, així c o m 
també de les autori tats , ja que, 
en el cas que fos nuclear de 
debò, crec que s 'haur ien de 
prendre les mesures oportunes , 
com m é s aviat millor, per a 
tranquil·litat de tots. J o s e p M . 
M a r q u è s i Bardolet . Barcelona. 
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