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Minoritzar el català

La història del català
a Espanya, l’Estat
on més es parla
aquesta llengua i,

per tant, el seu hàbitat natu
ral,haestatunrelatdeperse
cució i minorització des del
segle XVIII. Ara no cal recu
perar totes les lleis explícites
ni totes les ordres soterrades
que s’han formulat per dina
mitar i fer desaparèixer la
llengua d’en Patufet. N’hi ha
proude referirhi l’última.
En lingüística es parla de

llengües minoritàries i de
llengües minoritzades, que
són dues coses diferents.
Una llengua minoritària és
una llengua parlada per un
nombrepetit depersones, de
la mateixa manera que una
llengua majoritària té un
nombre elevat d’usuaris. Si
categoritzem el català en
aquesta escala, cal situarlo
en l’àmbit de les llengües
mitjanes, com el danès, per
exemple. L’aragonès és una
llengua minoritària i el fran
cès és una llengua majorità
ria.
Ara bé, si el que es pretén

ésreduirunallenguamitjana
a llengua insignificant, lla
vors cal parlar deminoritza
ció. I això és el que fa l’Estat

amb el català, tant en temps
de dictadura com en temps
de democràcia. L’última ac
cióminoritzadora ha estat la
del Tribunal Suprem, que ha
dictaminatqueelPaísValen
cià no es pot comunicar no
més en català amb les altres
comunitats autònomes que
tenen el català com a llengua
cooficial.
L’obsessió amb el valencià

ve de lluny. La bona relació
lingüística entre Catalunya i

les Balears no ha patit mai
l’animadversióque,encanvi,
sí que s’ha produït amb la
llengua dels valencians. Di
videix i venceràs, diu la divi
sa. La Generalitat Valencia
na va crear fins i tot l’Acadè
miaValencianadelaLlengua
per contrarestar la norma
unitària que emanava de
l’Institut d’Estudis Catalans
per a tot l’àmbit lingüístic.
Però, esclar, els acadèmics

acostumen a ser gent cientí
ficament seriosa i és per això
que, quan vanpublicar el seu
diccionari, els polítics anti
catalanistes van tenir un
gran disgust quan van llegir
hi la definició de valencià:
“Llenguaromànicaparladaa
la Comunitat Valenciana, ai
xí com a Catalunya, les Illes
Balears, el departament
francés dels Pirineus Orien
tals, el Principat d’Andorra,
la franja oriental d’Aragó i la
ciutat sardade l’Alguer, llocs
on rep el nomde català”.
Mentrestant, la política

lingüística de la llengua cas
tellana és justament la con
trària: coordinarse amb tots
els països on també es parla i
arribar a acords de coopera
ció acadèmica i cultural per
fer la llengua del Capitán
Trueno més forta. Res a dir,
és un propòsit legítim i eco
nòmicament enriquidor. En
el cas del català, en canvi, la
sensació que tinc és que fa
nosaique,pertant,calperse
guirlocomsi fosunallengua
empestada. Que potser es
pensen que així deixaremde
parlarlo? Ves que no ens en
facin venirmés ganes.
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Dos satèl∙lits desenvolupats per la
Universitat Politècnica de Catalu
nya(UPC)iunaltreperlaPolitècni
ca de Madrid (UPM) s’enlairaran
elspròximsdiesenuncoetVegades
del port espacial europeu de Kou
rou, a la Guaiana Francesa. El llan
çament, inicialment previst per al
18 de juny, s’ha ajornat per causes
meteorològiques i s’espera que les
condicions millorin per fixar una
novadata.
L’objectiu principal del llança

mentésvalidarunanovatecnologia
de posada en òrbita de petits sa
tèl∙litsdesenvolupadaper l’Agència
Espacial Europea (ESA). La plata
forma SSMS (Small Spacecraft
Mission Service) s’ha creat perma
ximitzarelnombredesatèl∙litsllan
çatsper cadacoet, cosaque redueix
els costos per client. En aquest pri
mer llançamentde l’SSMS, esposa
ranenòrbita 53 satèl∙lits.
Entre aquests hi ha els dos de la

missió FSSCat, dirigida per laUPC.
Es tracta de nanosatèl∙lits, o Cube
Sats,delamidad’unacapsadesaba
tes, que estudiaran les regions po
lars de la Terra. Els sensors òptics
dels aparells permetran monitorar
la humitat del sòl i l’extensió i l’es
pessordel gelpolar.
Un altre dels objectius de la mis

sió, liderada per l’enginyer de tele
comunicacionsAdrianoCamps, se

rà assajar sistemes de comunicació
entre els dosCubeSats de cara ade
mostrar que és possible crear una
futura xarxa de satèl∙lits federats
percompartir,perexemple,capaci
tat dememòria.
L’FSSCat inclou, al seu torn, el

projectePhisat1del’ESA,queésla
primera missió europea d’observa
ció de la Terra que incorpora la in
tel∙ligència artificial. El disseny de
la plataformadehardware/softwa
redevisiómòbil haestat lideratper
laUniversitat deCastellalaManxa
(UCLM). La missió servirà per de
tectar la presència de núvols a les
imatges captades pels CubeSats,
que filtrarà de manera automàtica,
per així enviar a laTerra només les
dadesútils.
LaUPMtambéllançaelseupropi

satèl∙lit, l’UPMSat2. En el desen
volupament d’aquest projecte uni
versitarihihanparticipatmésde70
alumnes al llarg de gairebé una dè
cada. Durant els pròxims dos anys
serà una plataforma de demostra
ció tecnològica en òrbita, ja que els
equipsqueallotjaadins incorporen
experiments d’innovació tecnolò
gica d’empreses espanyoles i euro
pees. Per exemple, es testarà el
comportament d’un commutador
tèrmicminiaturitzat de nou desen
volupament, proposat per IberEs
pacio, o es duran a terme proves
d’un magnetòmetre experimental
d’alta sensibilitat.c

LaUPC llança dos
satèl∙lits des de laGuaiana
per estudiar els pols
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