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A tot arreu del món, quan en un domini lingüis- 
tic s'ha prodiüt una Literatura, veiem formar- 
s'hi, i regnar per damunt de la Uengua parlada 
multiforme, una Uengua literaria filla &'un Uarg 
i acurat treball de seleccib i fiició: i aixb s'esde- 
vingue en Las terres de llengua catalana. i els 
catalans tinguérem la nostra llengua nacional, 
on traspuaven a penes les diferencies dialectals 
de la Uengua parlada. 

Pompa Fabra 
Fiblegs i poetes 

(1918) 
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EDITORIAL 

SECCIÓ D'ENSENUMENT DE 
LLENGUA NACIONAL 

Una organitzacid com la nostra, que es preocupa per l'extensib d'fw i pel 
model de iiengua usat pcr la societat catalana, no poda ignorar de cap 
de les maneres el camp de I'ensenyament. Misament perquk 8om 
coherents amb aquesta voluntat inicial i parque comptem amb un gran 
nombre d'ensenyrints entre cle munbm de la nogtra Assocciaci6, hem 
decidit de crear la Secub d ' ~ n y a m d i t  de Llengua Nacional. 

No obstant que l'ensenyament ha & competir amb el nombre de 
punts d'interts per als nois gaierat prr la &ocietat de consum (vídeos, 
espais lildics cada vegada mts soRPticats, etc), encara semix per a 
generar models de conducta i formes Be rdacib amb el m6n, allb que 
c w e m  com a cuitnra en dcf i t iw.  L'dement de relaci6 universal 
entre eis eubjectes encara no és sin6 ia kngua, ja que el llengwtge huma 
ts un element de transmiJsio d ' i n f d ,  cid' moociens i de scntiments 
insubstituiile. L'elecci6 d'un d i  o d'una h m g a  no 6 mai un fct 
neutre, i encara ho á menys m una seidetat c p  la nostra on. com a 
resultat del contaue entre iic4QiSca, hi ha un conflicte iingüistic perma- 
nent i pendcnt de resoldre. 

A partir d'aqueste-s constatadons hem decidit d' actuar d'una manera 
oberta en el camp de I ' e n s n i ~ ~ ~ e n t .  Vam donar el primer pas el dia 14 
de desembre proppassat convocant Wn eis ensenyants més o menys 
vinculats a LLENOUA NACIONAL. Si bé ja tdem, dona, una data de 
naixement de la nos- secci6, ens calla eptabiir uns elxos d'actuacic). Els 
prIncipals elements que ea van treballar són: 



- Situacib real del cataih als centres d'ensenyament secundari de Barce- 
lona i de la seva conurbacib. 
- &cureos supraestructurais que condicionen aquesta situacib, tant pel 
que fa a I'aspecte legal com a la lectura que se'n fa des de les institucions. 
- Propostes immediates de trebaii. 

1. El catala als centres de secundiuia 

La llengua vehicular preferent dels jwes de Barcelona i dels seus entoms 
no 6s la Ueugua catalana. Els antics hhbits de I'«educacib», de I'autoodi 
o del6 tbpics de la facilitat i de la comoditat esdevenen detednants a 
l'hora de t r ia~ la llengua de relacib. El catalh ha assolit,pel cap alt, el 
rang de llengua academica, pera la llengua col.loquisl i de relacib prefe- 
rent és 1'espanyol.Si alg6 vol contrastar aVrb no cal sin6 que es passegi 
pels passadissos de qualsevol institut de Barnlona i/o rodaties. Els nois 
parlen majorithiament en espanyol. Pero si entrem ais seminaris i de- 
partaments. la situacib lingiiisticano mülora. Entre els professon també 
k iiengua majoritaria, i de molt, I'espanyol. Els indicadors i &tols, aixd 
si, són escrits en catala. perb el fet de parlar-lo ja és tota una altra cosa. 
S6n molts els professon no catalanoparlants que no s'integren ni s'ho 
entaulen, d'altres ni ho volen. Per que ho haurien de fer si la llengua 
catalana no els k neces&ia? Seria una Nrdua de temps. Perb aquest 
encara no 6s el cas m& greu. Molts professors catalanoparlants, a partir 
de tbpics paternalistes. bandegen la llengua catalana, i fora de classe o, 
fins i tot, a classe usen sistemhticarnent I'espanyol com a ]lengua de 
relacib amb llurs companys i aiumnes. Aquesta desercib lingüística, fora 
de les aula, no és aliena ni ais mateixos professors de llengua i literatura 
catalanes. Tot plegat és prou lamentabi i ens permet de deduir que el 
primer n i v d  d'actuacib sociolingüistica ha d'ésser el del professorat. Si 
no ho fem així, dificilment podrem actuar sobre els aiumnes. 

Pel que fa al nivell de coneixements exigit ais aiumnes, veiem que una 
exigencia i un rigor adequats podrien millorar la competencia lingüística, 
la qual cosa ens permetna d'ésser una mica més optimistes respecte a 
I'tís que en faran els catalans del futnr,per bé que aixb no asseguri la 



supervivtncia d'aquest 6s. Ptrb quan hom proposa una exigtncia d@ 
per a la iiengua catalana, un ampli sector de professors de Uengua i 
literatura catalanes advoquen pw unes rebaixes demagbgiques que hau- 
ran de contribuir a ensorrar una mica mts la llengua en el parany absurd 
de la anomaiitat en quk ja es troba. 

Altrament,si considerem que el nivel1 exigit als professors per a accedir 
a I'ensenyament públic és ndicul (han de demostrar la comprensi6 d'un 
text escnt en catala), res no assegura que s'aconsegueixi un ensenyamem 
de quaiitat en Uengua catalana. 

Tot plegat ens fa pensar que 1' exigencia actual ni tan sols va pariona a la 
cooficialitat institucionai del catala. 

En aquest sentit, patim una legislati6 que parteix de situacions ideais i 
allunyades de la reaiitat. Tots sabem que el catalii, malgrat el Servei de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, no ha deixat d' ésser 
una Uengua minoritzada i minoritaria. Els nens, Uuny d'acabar el cicle 
bbic d'ensenyament amb el domini de les dues iiengües oficials a Cata- 
lunya, com no es cansa de repetir e1 smyor Reniu, vénen als centres de 
secundiuia amb uns coneixements m& aviat limitats de Uengua catalatia. 
Una bona prova d'aixb és que, als pcimers cursos de secundaria, tomen 
a fer ortografia bbica. 

En un altre ordre de coses, 6s d'agrair I'esforc de molts professors per a 
la recuperaci6 dels niveils d'ils en els centres docents, amb una actitud 
d t a n t  exemplar, encaraque totaiment voluntarista, jaque s6n els únics 
que ho fan, i ho fan per iniciativa prbpia, sense suport institucional. Des 
de les institucions no es rep cap mesani concreta N efectiva, com ara 
L'acci6 de seguiment d'inspectors o d'assessors lingüístics.No hi ha una 
politica lingüistica clara des del Departament d'Ensenyament. ans al 
contrari, tot Q deixat a les mans del pmfessorat que, a més de iiur tasca 
docent, han de fer de socioUnpUistes o d'assessors lingiiistics, ja que 



saben que, si no ho fan elis, no ho farh ningú &s. És evident que, de beii 
nou, la política lingüística de la Generalitat s'entesta a demostrar que, 
corn en d'altns Bmbits de la societat, la vella consigna del «depkn de tu» 
continua asent dramhticament vigent. 

Pel que fa a la proposta que ens ve de la Reforma. no hi ha cap millora 
constatable. Els nois tindran tres hores setmanals de Ilengua, repartides 
entre ilengua espanyola i liengua catalana. Una de les dues ser& la 
referencial, en que aprenen tots els conceptes bbics, i I'altra sera la 
complementhria, corn I'angles i el francesa Tot tornad a dependre dels 
professors, dels nois i de tothom, menys de qui hauria de dependre 
Perb,aixb si, els gestors de la política hgüistica d'aquest país, des llurs 
despatxos, continuaran prlant-nos de la recuperacib de la llengua cata- 
lana entre eis joves, sempre que ho creguin convenient. Ara M, el treball 
de seguiment als centres, la planificacib lingüística i I'augment d'exigbn- 
cia als professors, continuar& sense fer-se, ja que aixb podria significar 
aue les coses no van tan bé cam diuen ... 

a) Constituir La Secció dqnsenyament corn asecció de Llengua Nacional 
i corn a seccib fm d'aquesta revista 
b) Convocar tots eis professors i professores en liengua catalana a orga- 
nituir-se. 
c) Fer un seguiment, corn mCs extens i puntual millor, de I'ús del catal& 
al6 instituts. 
d) Elaborar material de trebaliper els mbduls de Reforma. 
e) Informar puntualment a Les institucions de les diferencies constatables 
entre ailb que diuen i la situacióreal. 
f) Elaborar material que faciliti I'ús del catala en els cicles inicials de 
I'emenyament, aixi corn en les activitats i els jocs adaptats. 
g) Llengua Nacional comenca una campanya de difusib i de recomda de 
signaturea per a un manifest on demanem que el catalB sigui I'única 
liengua de l'ensenyament en tot el territori de parla catalana. 



Amb tot aixb, d e m  que hi ha un camp de treball prou e n g m a h r  i 
interemant al nostre abast. A hores d'ara cal assegurar I'element hnm8, 
imprescindible perque aquesta fema es pugui fer normalment i puntuai. 
Quan les institucions abandonen i deserten, cal que els ciutadans p m -  
guem la iniciativa, especiaiment els professionais mCs afectats. Perb les 
propostes mai no deixaran d'ésser propostes si no apleguem I'esforq de 
tota la societat. 



TRIBUNA 

PER LA SUPERVIVENCIA 1 LA DIGNITAT 
DE LA LLENGUA 

AIfred Badia (Barcelona) 

Enfront del complex de problemes amb quk topa l'us normal i correcte 
de la llengua catalana, probablement una analisi, baldament succinta, 
dels factors conflictius que s'hi imbriquen, pot ajudar tot projecte desti- 
nat a resoldre'l o a dissoldre'l. 

Aquests factors poden ésser esguardats observant si s6n extems a l'us 
natural de la llengua o si procedeixen del seu h b i t  mateix. En el primer 
aspecte, no cal haver rumiat gaire: I'acci6 desnaturalitzadora bhsica és la 
pressid espanyolitzant que plana sobre el catala. El pes massiu espanyo- 
litzador prové: 

a) De I'aclaparador domini estatal que deixa el de la Oeneralitat en la 
pura marginació. 

b) Dels mitjans de comunicacib majoritAriament en espanyol, 

Naturalment, aquest darrer factor interfereix amb un d'intern que co- 
mentaré després: molts catalans accepten sense reserves aquest estat de 
coses. En especial la premsa diiiria 6s llegida per un nombre ridiculament 
reduit de catalanoparlants. 

c) Aixi mateix I'oferta escrita de serveis públics i comercials o industrials 
-r&tols, missatges, etc,- apareix majorithriament en espanyol, aixi 
com, en general, el funcionament de tota la maquina publicithia, excep- 
cions de banda. 



d) %mpac Irt kiteratura judicial en totes les seves variants no srut CM 
circuit secular que usdefruita l'espanyol. 

e) L'asflxia de I'ensenyament acolar a infanta i adolescmts. i en part. 
iambt de I'univasitAri. (Entrar en especificacions ocuparia en 
punt molt d'ospa4). 

L'asfixia esdevt pomci6 perseeutbria en aiguns ataou, per exemple en les 
reaccions contra la normativa del Depmtament d'lensmyamont, denun- 
ciada en el darrer manifest de LLENGUA NACIONAL. 

Pcl que fa als fsctors intems en I 'hb i t  de I'ús natural de la Ilengua, cal 
assenyaiar: 

a') Que els poden púbtics c a i a l m  fmiats pel temor a una deaestabilit- 
zacid del mis, actuen amb una mdkreia m~uxssiva fim a la tolenincia 
amb les k~rcies  espanyo&, f h  i tot amb mbels grups i els fisutc 
tiradon «light» i no «tigbt>p coritrafib a la normalitzaci6 del catalil. N'& 
un exemptc doqüent el süenci hostil ainb qub 6s acollida l'aparició de la 
nosta assodaci6 i de la nostra r a ,  8ilenci que no saban si per art de 
mAgia contagia tarnbé tots el$ mftjiuisde comunicacib. 

b') La massa freqiient ckscurarq IlsigiWca de textos sorgits de la 
Gmeraütat, sia a la via p~íblica, sia so la circulacid privada. 

c") Lm tortures infligida a la fonWca i. a la genuinitat morfosintktica i 
Kxica de la llengua per part d'unsectm masa nombrós deis locuton de 
radio i de televisid. 

d') AnBloga critica, si deixem la f e n h  de banda, pel que fa a premsa 
en iiengua catalana (a estones i geeooe m). 

e') La lamentable exhibici6 d'a&onb orto&piquc& &da. mantin- 
guda i no corregida en les declaradona i &cursos de molts homes púbtics 
catalans. 

7 



f) Is d-B. I'abaudanisnir, la Wehcia, la c b i ~ ~ i 6  de moiis 
atdanoparlants en 1% aral i &t de la Ucnpa. en I'accqtaci6 de la 
premsa ea llengua espanyola i del predomini audiwisual de la informa& 
en espanyd Arrelat en el cwtum fruit de la situacid postguerra civil, 
aquast éa ei factor mh g m  a combata 

Quina ~rimtad6 a fwor del reb%mmt de la Itengmi cal que sorgeixi 
davont aquest esta de coses? Situats en fa nostra limitada capitat 
d'acu4 ercicm qw: 

a") En primer Uac, cal no perdm Iasspera~a. Al cofltat del8 factors 
negaüm, n'esisteixen i actuen lambk dc positius. assoffats a no a una 
pctitud de ~AonaUsme pelíti~. Sobretat el sector de jwes que ara o b m  
.ek uiis 81 que ocare ais Paüsos Wtics, Cro$cía, EWnia ,  ete en 
I'aspecte poUtic i ea el W h t i c .  

b") Sense re~iincia a cap «innirMó>t cultural mwindicatim pOssible foro 
de l'grnbit privoit, la continiutat de LLENefUA NACIONAL, &re d ' d  
tres grupactius, constitueix un estlmul positiu que cal incmaentar emb 
consredonai s l'abast. Assenyalm les que considerem b8sigues: 

Compm-w tots & associat.9 i s b p a t ~ 1 . s  de LLENGUA NA- 
CIONAL a: 

1) No eedir mui en t'iis oral i ewi t  del c a W  
U) aF& cura a evitar les c a n d o n s  i aberracibn6 digbtm a I b m  dt 
parlar 1 d'e&um 
IID No Wcr -des ni dispiidneies a l'hori de fer prodtisnae 
Sobratot no oblidcm mai la feina de conscienciar els joves d m 0 n ~ t a t s  
oil&eisOs. 
1%') Si som plaas de famfi'ia, matriculem ds fiUs a scok on no sohmmt 
s'enscnyi el catslP, sin6 en -tal4 tom les assignatures @S c k ~ ,  en la 
mesurp qno la mtra süuaci6 eeonhiliica ho pena&). 
V) No eramudir mal per wnipoLs de política o suposades obiigacionrs 
& partit, quan d g u i  denunciar lea commsioes de tota grandbia i 
qualirat que minen la Uengua. 



VI) Que els intel.l&als nacionalistes procurin aumentar i afiaar Ilat 
preparació idbnia per a combatre la renúncia filosofant dels cspanybk- 
teso espanyoützants, i ara darrerament d'aquest tipus desconcntat qut 
ja no sap com piular, aquest ex-jove frustrat ideolbgicament davant 
l'enfonsament de 1'U.R.S.S. i el descredit del marxisme, suara masa veU 
per a restar en el somni 1968. 

D'aixb se'n diu -repetim I'admonici6 del nostre article anterior- 
exercici de militanda. Contra els «light», sl, perb també wntra els 
desmemoriats, els transigents, els oblidadissos, els caragirats, 1 si algun 
dels mofaires de l'espanyolisme mal disfressat ens acusa d'anar contra 
comnt, sapiguem &-los que el wrrent el dirigim i el mantenim els qui 
Uuitem per a la supervivhcia i la dignitat de la Ilengua. 



ENSENYAMENT 

UN ENSENWMENT «LIGHT» 
EN CONTINGUTS CATALANS 

Ernest Sabater i Siches (Barcelona) 

No obstant que les normes legals tebricament vigents al temtori de la 
Generalitat de Catalunya(p1ans d'estudisd'EGB i Secunditria, Drets dels 
alumnes, Ordre d'ordenació dels ensenyaments de la secundhria obliga- 
tbria) preveuen que els alumnes tenen dret a rebre un ensenyament tant 
de llengua catalana com de continguts culturals catalans, l'incompliment 
manifest d'aquesta normativa 6s la noma. Podem testificar-ho els pro- 
fessors de BUP que trobem alumnes de tercer curs queni parlen en catali, 
que l'escriuen (quina contradicció) encara que molt pobrarnent i farcit 
de castellanismes Ibxics i sintactics i que no han sentit parlar mai d'his- 
tbria de Catalunya o de rnoviments culturals com la Renaixenca. Només 
alguns que han anat a segons quines escoles o que han tingut un professor 
determinat trenquen aquesta ignorbcia, de manera que 6s a tercer curs, 
mitjanqant I'assignatura de Literatura Catalana, que poden tenir l'única 
informaci6 sobre la histbria i la cultura del seu pais. 

Per aixb ens preocupa molt'la Reforma que ja tenim a sobre, perqub 
instaura una estranya barreja dins una « h a  de llengua catalana i 
castellana i literatura» a la qual se li atribueixen nom6s 8 crwts, de 
manera que el que ara s6n dues matkries ben diferenciades de llengua i 
literatura (arnb I'anomalia que la literatura castellana I'estudien a 2011, 
abans que la catalana que la fan a 3er, i ja vénen influits per la periodit- 
zació, la nomenclatura i les maneres de fer especifiques d'aquesta litera- 
tura) passarA a ser un ((poti-potin que no se sap qui impartir&, amb una 
titeratura ambigua i sense cap senyal d'arrelament nacional, encara que 



paradoxaiment el t ea  de I'OrdR que desenvolupa aquests em-ments 
de SccundMa obiigatbria pmeu inghiuament en l'article 2.7 el que 
seguek 

«Identificar i assumir com a prbpia, la societat catalana amb les m e s  
característiqua histbriques, cdturais, geografiques i socials, tenint m. 
neixement del drct deIs pobles i deis individus a nur identitat i desenvo- 
lupant una actitud d'interks i respecte envers I'exercici d'aquest dretn. 

No sabem com s'ho faran, peque el temps dedicat al catala sed menor, 
la literatura, segons qui la faci, sera mes castellaaa que catalana, o es far& 
una generalissima i superficial literatura universal, i ates el baix nivel1 de 
catalanitmcib de les alt~es assignatures, el contacte amb el c a t a P  lira ja 
del to! Insuficient, sera encara &a petit. 

El Departament d'Ensenyament, pm mitjP deis reciclatges. va dotmt de 
certificats de catala a una munió de professors que després no l'utiitzen 
per a res en les seves classes, ja que no hi ha cap norma que eis hi obiigui, 
ni cap pressi6 efectiva per part de la hispeccib o dels equips diiectius deis 
centres. L'únic que es fa -í encara aiguns ho troben una prwi6 inac- 
ceptable- b fer consignar en uns impresos cada principi de curs les 
ciasses que es fan en catala, i en donar aquestes dades acostumen a 
faísejar-les per tal de donar una Unpressib de proprés de la cataianitzadó 
de secunditria. NingU no ho co~ilprova mai i fíns i tot es podra donar el 
cas de professors que, amb les fa lda ts  que declaren, puguin obtcnir 
d'aqui a un temps uns punts que els nportaran augment de la retribuci6 
per haver «declarat» que feien les dasses en catala. 

A la vista d'aqnest estat de coses, gmvfssim a h o m  d'ara, s'imposa una 
actuació Fama p s  part del p ~ f e a m a t  mb conscient i dels pares de& 
alumnes. Per aixo, dins LLENUU NACIONAL, ens hauríem d'orga- 
nitzar els profesors de catalb o de qwalsevol assignatura amb int- por 
la liengua i flxar-nos un pla d'Odtd6, ja que han desaparegut o han 
deixat d'actuar associacims, gnqw o coordinadors wm APLEC, Ia 
CELL, la DEC, la Coordinadora perla Normalització ... 

d r  



CONFIANW PLENA 

De(flDa1mau i Argernir (Llipi) 

Circumstbcies de ia vida feren que anés a parar en una escola vallesana 
cap a I'any 60. AUa vaig donar-hi classes de batxillerat. el d'aquell temps, 
que comencava cap als onze anys. Doncs bé, malgrat que els iiibres de 
text eren tots en castellh, que calia passar els edmens als instituts de 
Bardona en castellh, sempre vaig parlar amb els alumnes, smpre, en 
cataih, i lcsclasses, Umt  de segons quin tipus de materia, totes en caralh. 

Els primers dies aiib va xocar. Dir «menys» per «menos» o «trencat» en 
lloc de «quebrado», o «vaixell» i no «barco», etc feu el seu impacte 
Entre e19 alumnes, n'hi havia de clarament de parla castellana, f í í  de 
guhdies civils i d'altres autoritats. Mai, mai, cap pare o mare, no se'n va 
quekm o sorprendre. Eren d'altres temps, direu. 1 tant, que eren d'altres 
temps. Recordo que algunes vegades es van organitzar, a tot I'estat, unes 
eleccions absolutament irrellevants i antidemocrhtiaues. Finureu-vos si - - 
eren d'altres temps que tots, fins els més furibunds antifranquistes de la 
poblacib, anaren dbcilmenr a votar, temerosos d'aqueiis durissims temps, 
tot i sabent que el Rhgim usaria els vots coma argument de legirimitat. 

A mi. us ho ben asseguro, mai ningú no se'm va queixar. Fins i tot vaig 
prendre el costum d'advertir, quan els pares demanaven per inscriure el 
WI o la f d a  a l'cscola, que La llengua natural de conversa i Bdhuc de 
moltes classes seria el cat&. Tots els pares, també els d'origen foraster, 
van acoeptar-ho de bona gana. Volien que els fills fossin ciutadans de 
casa nostra i per aiua trobaven millor que el catalh fos pera ells la Ilengua 
de d tu ra .  

Avui les coses han canviat. Els catalan. rnateixos, no cal dir els altres, 
fem certes vores al catalh: elparlem poc, .tmb inal accent, ens embarquem 
amb el eastella a la més minima i fem us  de castellanismes, sense cap 
vergonya. Els estudiants s'bi apliquen com una assignatura mes, sense 
convicció, i 6s la seva llengua! Ai si ressuscités Pompeu Fabra! 



Som en uns altres te- Que hapasat? El Uop sSba vestit d'ovalbt? 
que sembla que ja no som pemguíts, no bi ha reacció a favor. P d  &A . 
enanica de sempre hi 5611, casteilanistes, lerrouxistes, i treballen contra. 
Cal denunciar-los, cal descobrir-los, cal que siguem conscients que enca- 
ra som perseguits i que ms hi va la nostra existkncia. LLENOUA NA- 
CIONAL, per aixb, ens 6s necessb-ia. 

Perb el8 nostres probfemes no ens han de crear alarmisme o ptssimisme, 
jaque ens abocaria a la renlncia, a l'abandonisme de la nostra autOntica 
idmtitat. 

Tenim el camiple d'obstaclcs, perh I'actual liibertat es pot aprofitar, les 
instituúons politiques hi poden fer molt, perb sempre sed  fonmental 
la convicci6 amb que eis catalans ens pasem a defensar la nostra llengua, 
el seu hs comtant, amb la mhima cormci6, sense ciaudicacions, per 
petites que siguin. Estic tan cowcqat qnc a la Ilarga, no massa 1- 1 
en sortircm triomfants, que em doi en l'hnha aqueli tarannk de vmquts 
que se sent sovint en boca de @nt de&uda i claydiet .  Un país que te 
institucions civiis tan fiirtes i sblidbscom, poso wuipllesc~eguas 
per tots, l'Orfe6 Cata&, el Centre Bxtztwsionieta de Cataluhp, el Mones- 
tir de Montsermt, M Fundacid Berna Mctgc, e1 Futbol Club B d o n a ,  
IYAteneu Baroelonk, el Patronat d'Estadis Ausonmcs, etc. no podril ser 
mai aixafat. Un pais amb S&, amb vitalht constantment demostiada 
trobarh noves forces per a &tar amb mpenta la seva vida i la seva 
l l e n m  

Fora pors, fora fantasmes! 



REBAIXES, TAMBÉ, A L'ENSENYAMENT 

Josepa Huguet i Biosca (Barcelona) 

(Membre del Secretariat del STEC (CSC) 

Les rebabm s'allarguen fins al mes de febrer i al ministre Solchaga - e l  
dels calés- també se li han encomanat i ha aprofitat l'avinentesa per a 
anunciar, el dia 12, que I'economia exigeix reduir despeses. De resultes 
d'aixb proposa deixar pas a la iniciativa privada en sanitat i en ensenya- 
ment. 

Les intencions governamentals ens fan pensar que tindrem uns pressu- 
postos que no permetran posar en marxa en condicions la tan esbombada 
reforma educativa. Tot confirmant-ho, el conseiler d3Ensenyament en un 
article a I'Avui (13-2-92) ens diu que «fins i tot els del Ministeri d'Eco- 
nomia i Hisenda veuen molt dificil que en un moment de fortes restric- 
cions pressupostMes es pugui disposar dels recursos suficients per a 
impfementar la reforma)) i continua «CaldrA suspendre'n I'inici de 
I'aplicació? Caldril revisar els calendaris previstos?)). 

El Sindicat de 'Rebaiiadors de I'Ensenyament de Catalunya (STEC-CTC) 
ja havia manifestat que l'aprovació econbmica de la LOOGSE no anava 
acempanyada d'una dotació econbmica i prevhiem que aixb no permetria 
aplicar-la en aquells aspectes qualitatius com el de reducció d'alumnes 
aula, adequacid de la infraestructura, etc. 

Potser s'arribari a aplicar en aquells aspectes formals i tecnicistes com 
I'allargament de l'escolaritat obligatbria, canvis de noms dels cicles i 
etapes educatives i, f i s  i tot, en la implantacid dels nous curricula que 
tenen una forta component centralitzadora, cosa que dificultara la plena 
recupcració-nomalització de 1% de la llengua catalana a I'ensenyament. 



aum com-msrrjri#@&, de bni segur, ea d;*rjment dJaffalA. bs 11&0 
menui~erebíir;ancagd~Ea~f~~d'i~m~app~tltiltdllinam 



EL LERROUXISME ARRIBA 
A LA SELECTIVITAT 

Maria Lluisa Pazos (Barcelona) 

No es tracta , cvidentment, que d'ara endavant tots els lerrouxistes hagin 
de tenir un titol universitari -1m actituds ofensives contra l'única iiengua 
propia de Catalunya sempre han gaudit de gran acceptació i de gran 
vitalitat a casa nostra amb titol o sense-, sinó que ara el lerroluíisrne es 
practicat amb special virulkncia per un ampli sector de professors de 
iltngua i literatura catalanes que s'entesten a rebaixar encara m& laja 
prou malniesa dignitat i La mai no assumida necessitat del catala. 

Heus aoi que a hores d'ara ni cal mar a Valkncia si hom vol assistir a 
I'esgectacle vergonyós del pacte lingiiistic ni cal atribuir a asectors e a -  
dussers del vell espanyolisme» els atcmptats contra la Ilengua. 

Tothom aecepta que als paisos civilitzats d'Europa un aiumne no pugui 
entrar a I'universitat si no t t  un d~rnini de la Uengua del pais, pero quan 
es tracta de la compefkncia lingüística en catala són precisament els 
professors d'aquesta iiengua els qui demanen unes rebaixes indignes i del 
tot incoherents amb el mínim sentit de responsabilitat professional. 
L'aumodi i la neglighncia no troben d'altres subterfugis que frases 
demagbgiques de I'esiil de «el catala &s molt dificil i s'han de permetre 
més de deu faltes», «si no f a  rebaixes I'alumne trobarii antipiitica 
ilassignatura», «els casteilanoparlants no tenen cap necessitat de saber 
el catala correctament i, al cap i a la fi, no el parlen mai», etc. 

De fet, sbn els mateutos argaments que han esdevingut «recursos legals» 
presentats per sindicats contra el decret que obligava els professors a 
conlsixer les dues Ilengües oficials, llevat que ara els professors s6n 



pdsament  de catala i que han canvíat els recursos per amaiams i 
coacdons al coordinador genero1 & Uengua catalana de G.(XU., 

Davant aquests fas, caldria recordar a aquats professors 

1) Que qnaisevol professor ha de dignificar I'assignatwra que i m p a m  
la quaí cosa no s'adiu amb quaisevol professor que pressuposa que Ia 
dificultat cal equilibrar-la amb la ignorhcia 

2) Que ja Cs hora que el catala delxi d'&a la «qnarta maria» de 
I'e116aiyamcnt, da m r i a  de les faltes d'ortografia* per tal d'esdevenir 
la Uengua nomal d'una naci6 sense rebaixes. 

3) Que la müior manera d'aconseguir que I'alumne res@ allb que 
aprkn ts I'exunple que ha de donar aqueil qui ensenya. 

4) Que si la 8ituaci6 del cat& &S ia shaci6 d'una llengua innecessh i 
subordinada. el plany demagwcde qui ja I'msenya i n'exigeix la q u a l i t  
d'acord amb aquesta subordina& no aconsegueix sin6 convertir el 
professorat en cbmplice acth de la mrmalitat i agressor voluntari de la 
Uengua nacional de Catalunya. 

5) Que és precisament el moment d'aittar a la universitat el moment més 
adient per a exigir una competencia digna. No valen, doncs, els argu- 
ments de la mala preparaci6 antexior. Aquesta preparacib no tindra sentit 
si no és adrepda a la rigmsitat que qualsew)l Uengua reclama, que 
qualsevol examen mereix i que qu&0~01 alumne necnsita per tal de 
respectar allb que estudia. 

Cal explicar, de passada, en que wnsidx la prova de catala que escan- 
dalitza tant els pretesos uamics del poble» i quins s6n els criteris la 
rigorositat deb quals ha esta oollsidumia earbitrBria i extemporilnia~. 
Fa nou anys que els alumna S'- d e d  a la selectivitat. la qual 
cosa vol dir que els alumna que s'examinwan mguany ho saben des dels 
voit o nou anys. Si un alumne, per les humst8ncies que siguh, no ha 
estudiat catalii m6s de tns anys pot demanar-ne l'exempció i per tant no 



haurh de fer aquesta prova. L'escitndol dels nous fariseus s'ha produit 
pel fet següent: l'alumne ha de redactar dues-centes paraules i cada falta 
de competencia lingüística li rebaixarh un punt dels sis punts que val la 
redaccib. És a dir que, posat que encara li restin quatre punts d'unes 
preguntes de lingüística, un alumne pot Fer cinquanta faltes i ésser 
puntuat amb un «4». Altrament cal dir que la rigorositat pel que fa a la 
compettncia s'ha anat accentuant progressivament al Uarg de nou anys 
i encara ara l'dumne pot fer faltes en catalh -tan sols descompten un 
punt- mentre que no en pot fer en espanyol. Heus aci que la pretesa i 
escandalosa rigorositat de l'examen no arriba a tractar la llengua catala- 
na ni tan sois coma ucooficid» pel que fa a les famoses «faltes». De be11 
nou el lerrouxisme i la demagbgia han trobat una altra escletxa per 
atemptar contra la dignitat d'una Uengua, encara que sigui amb faltes 
d'ortografia. Heus aci que, malauradament, s6n eis mateixos professors 
de catalh -i no eis alumnes- eis qui, en nom de falsos interessos, han 
contribuit una mica m& a la swa degradacid. 

L'Associacib LLENGUA NACIONAL ha donat suport als criteris lin- 
giiístics del coordinador general i ha coodemnat aquestes actituds lerrou- 
xistes. La Seccib d'Ensenyament de 1'Associacib ha redactat una carta 
per tal de denunciar aquest nou atemptat contra la llengua. Aquesta carta 
serh lliurada al conseiler d'Ensenyament el dia 3 de maq d'enguany, Cal 
di que han estat recollides en una retmana més de cent signatures de 
professors, alumnes, lingüistes, sindicats, pares de familia, etc. 

En aquest niimero de la revista us oferim el text de la carta i un fuU de 
signatures. Totes les signatures que ens arribin fms al mes de juny les 
farem arribar al conseller d'Ensenyament. 



MOTS AMB L'ACCENT DESPLAW 

Lluis Marquet (Barcelona) 

Sabem que habituairnent solen pronunciar-se certs mots moniament 
amb eis accents desplagats. La majoria de les vegades aquests desplaga- 
ments de l'accent s6n deguts a la inflthda del CasteM, perquk aquestai 
liengua tamb6 els ha desplagats i aixb ha innist en el catalB, La p m  
n'és que només apereixen aquestes anomaties en els mots en que I'acwn- 
. tuaci6 catalaaa i h castellana no coincideixen, i r a m  vegades en els que 
presenten una total coincidencia. Engeneral, podem di que tant el cata  
com el ca8teM solen conservar I'accentuaci6 llatina orighWa, perb en 
casteiik hi ha f-a casos de wi d'accunt, canvi que no s'ha produit en 
carta&. Els mots en que I'aeccnmaci6 c a t a h a  no coincideix amb la 
catalana solen Bseer mots culks; entm aquests n'hi ha de ben correnta: 
atmmfeM. textil, pudgrd &@E, &C.; d'altres s6n d'un iis m& especia- 
iitzat: medui.ia, os- alvi2d, temWat, hnrcdcit, elactrode, e&. 

És cert que en alguns mots p0pdid15 tatalans s'ha prodult mepcionaI- 
ment aigun desplqament d'accent i a q w ,  com és natural, cai wep- 
tar-lo; perb en els mots cuita i'iaecartuacib que cal tenir en compe~ és 
sempre I'etimolbgica, i tot mwi d'acwat no justifiiat és considera 
ingdmissible. En l'obra de fixad5 del cS& modem, aquesta norma ha 
estat sempre observada i aiKi s'han fka! molts termes cultes inde- 
pendentrnent si I'accentuació odrreda wbcidia o no amb la del castellil. 

Pompeu Fabra ja traeta aquest tema en diverses convarsasfiloldgiqu~ 
on exposa ben clara- el sea ctiteri. Vegem-ho. 



Aixf, en la conversa núm. 333 Ilegim: 

«Un fet ben establert de I'woludó fonktica del iiati vulgar 6s la 
conservoció de l'accent. Un mot pot sofrir eanvinments que alteren 
pregonament La seva eitrncturn.. pero la s p a  vocal accentuada per- 
sisteix sempre, conservnnt el seu accent. Les exeepcions a aquesta 
regla s6n comptadíssimes 1 remunten al Uati vulgar.» 

Quant a la influhncia del casteilh en el canvi d'accentuaci6 i que aquesta 
influencia no ha de condicionar les solucions catalanes, nomes cal tenir 
en compte la conversa núm. 334, on Fabra es manifesta wmpletament 
contundent. Diu textualment: 

«Res no pnlesa tant la supeditació d'una Uengua a una altrn com el fet 
de trabar-se en aquella hdhuc les grafies i les pronúncies equiwcndes 
d9aquesta»... «tot aixb revela certament la supeditació del catali... 
Pd, jhi hn cap prova mes evident d'aquella snpeditació que el el fet 
de retrobar en -tal$ totes les @es equivocades o les accentuacions 
enbnies del casteUh?» 

Aquesta llengua presenta un nombre considerable de mots d'origen 
erudit amb I'accent desplacat: héroe, Óvalo, imbécil, vértigo, médula, 
aimbfem, poligono, ctclope. lbts aquests mots presenten en catala la 
pronunciaci6 castellana, i segurament no hi corregirem I'accentuacib 
equivocada sin6 a mesura que el castellh corregira la dels mots castelians 
corresponents. Quan els castellans deien telégrama, quilógramo, nosal- 
tres deiem tel6gram, quildgram; avui diem ja telegrama, quilogram, pero 
mentre els castellans diran midula, atmdsfera, imbécil, no és pas fhcil 
que nosaltres accentuem correctament aquests mots dient medul.la, 
atmoSfera, imbecil.» 

Mes endavant. en la núm. 335, torna a insistir sobre el tema i, després 
d'exposar que «h0m ha sostingut en dlfermts ocasions que el catalb tenia 
la tendkncii n tractar com a plms els esdníixols Uatins i grecs...», nega 
aquesta tendencia del catala al desplawment de I'accent i acaba dient: 



aEn el a-, ai contrari, res no s'oposii a 1% consedd de I'm- ' 
:: j 

Uatí. Eh mrs casos de dislocad6 de I'accest no obeeixen a cap 
tend&ncia general de la Ilengun; n'hi ha de regrrssius (c&tig), c ~ m  
n'hi ha de prognssius fllosop), i llur existhcia no pot en cap m ~ w r  
Jusüficar d'rltenr arbitdiirment I'accentuadó clilsstcri, m en la 
majorin d'elh h m m  d'esforpr-nos a restnbb aquests, preferinfilo- 
sqf a filosofi pa&gqf a pamgqf, eom aixP mateix heroi a heroe, 
Ddmosfpm a atm&fem..» 

Veiem, doncs, ben clar que tot desplacament de I 'awnt que no sigui de 
cap manera genui sin6 degut a la influencia del castellh no ha d'ésser 
admb, peque atempta contra el geni de la nostra llengua. 1 cal comba- 
tre'l si no volem trencar la tradici6 observada en la ¡lengua des de sempm 
i defensada tan aferrisadament per Fabra, com hem vist m& amunt. 

Finaiment, cal tenir en compte el que diu 1'Institut d'ñstudis Cataians 
en la recent publicaci6 Prvposkl pw a un estdndard oral de Ia Ilengilo 
catakna.1-FonPtica (1990), on recorda, en l'apartat «Accentuació», que 
no 6s recomanable d a  dislocacid de l'accent en cultismes: tel+gmma per 
telegrama, reptiI per r&pri& atmdsfera per afmosferrg, textil per textil». 

La conclusió de tot aixb no pot Osser m& evident: no hem d'admetre cap 
desplacament de l'accent que no sigui justificat i, per tant, cal rebutjar 
els despla-ents arbitraris en els casos que hem esmentat mCs amunt, 
peque s6n contraris a la manera de ruar els cultismes en la nostra 
Uengua. 



C ~ N V I S  EN ELS RITMES DEL CATALA ORAL (i 11) 

R. Victoria Gras 

Pel que fa a la distribució anbmala de neutres, corrent en el mtalh 
d'adquisició recent, en aquesta manera de parlar: a) esdwenen Atones 
preposicions tbniques. formes verbals, les sil.labes tbniques de les parau- 
les compostes i dels adverbis en - ment; una seqükncia com cap alla es 
convwteix en mpellh, avingut i ha vingut es neutralitzen -independentment 
de les zones dialectals on sigui aixi, en el cas de l'auxiliar haver-. 

No cal dir que les formes auxiliars de van di, va fe~..es fan Atones. 

No sobra de recordar que en castellil totes les formes verbals sbn tbniques 
i que també hi ha accents secundaris en les paraules compostes i en els 
adverbis en -ment. En castellh, tanmateix, el pas de la tonicitat a I'atoni- 
citat no suposa un canvi de timbre tant important com en catala. Cas b) 
Esdevk «tbnica» mitjancant un accent impropi que la separa de la resta 
del mot, la primera síl.laba de les &tones, tan si hi ha escrita a corn e. s'hi 
pronuncia a, més clarament en la síi.laba inicial. Fixem-nos com es 
realitzen en zones biigiies paraules com; senyor. felic, arnat, altar, 
senyorq anada, estaria, passarem, passorr0 . . . 

Aquest fenomen es compleix i no pensem que s'ha de relacionar amb 
I'obertura del nord-occidental en la sii.laba inicial de paraules que hi 
tenen escrita e pronunciada a, sin6 amb un fenomen molt mhs ampli; 
amb la major i menor temió que duen les síi.labes Atones en les diferents 
Uengües ~omaniques. El francbs 6s una bonamostra de la no imporrdncia 
de les htones i de la preponderhcia de la tbnica (H.Lausberg). La 
importdncia donada a les sil.labes que precedeixen la tbnica és tanta, en 
el tipus de catah castellanitzat al qual ens referim, que arriba a establir 



separacions. El que el franchs fa de «buidar» les sil.labes Btones és el 
contrari del que assenyalem, que 6 el fet d'«omplir-les», asafant un 
accent que desencadena alteracions en el ritme del conjunt. 

necessari que les regles del comportament orai del dialecte oriental i 
I'occidental es difonguin pel que fa als punts comentats. Creiem que 
ens hem d'exposar a cap mena de dubte sobre el que 6s dialectologia 

catalana o no. La confusi6 que demostren els qui parlen en públic o per 
al prlbiic no ha de trobar cap punt fals de suport ni cap orientació no s'ha 
de seguir. 

Maria Molins (Barcelona) 

Doncs, si, em fa il.lusi6 el titol, ja que així anomenkvem unes classes de 
catals per a no-catalano-parlants quan vaig comeacar a ensenyiir-ne. 
Perb de vegades els titols ... 1 6s que penso que amb aquest tan bonic de 
NORMALITZACIó L I N G ~ I C A  ens hern oblidat de moltes coses. 
Que hem de fer per normalitzar una llengua sin6 parlar-la? Ah! i parlar- 
la tan bé com puguem. Per aixb (i suposo que no vaig llegir massa de 
pressa) em va deixar palplantada veure uns titulan a la premsa, en els 
quals semblava que ens donessin permis per a anar a comprar en catalB 
i que el botiguer o dependentsltes ens havien d'entendre. Jo he anat a 
comprar sempre en catalk i no he tingut cap problema. 1 dic, sempre, 
parlant de molts anys enrere. Fins i tot podria contar alguna anecdota 
que ara no ve al cas. 

I tornant a La normaiitzacib, no acabo d'entendre com després de tanta 
anys encara no hem pogut «normalitzar» moltes coses. No tornad pas a 
repetir tot aU0 que persones m6s autoritzades que jo posen en relleu en 
els defectes del catala oral en aqnesta mateixa revista. Abans, calia 
corregir als alumna de parla catalana calia els barbarismes, les formes 



verbals, la sintaxi.. . Perb ara segons qui sento parlar, i em refereixo als 
professionals de la ridio i la televisió, els recomanaria unes iiibretes 
autocorrectives, editades per E.U.M.O. ja fa un rengle d'anys, pensades 
per als qui no eren catalano-parlants, per tal d'ensenyar-los unes regles 
elementals de pronunciació i d'expressió oral com els trobaments voca- 
lics, emmudiments ... que sembla que s'hagin oblidat del tot. 

FA RIURE? ... FA PLORAR? 

Josep Baiget (Barcelona) 

Recordo que, fa molts anys, vaig Uegir aquest acudit al PATUFET: 

Un matrimoni volia anar al teatre. El1 ja estava a punt, perb ella, com 
sempre sol passar a les dones, no acabava mai d'empolainar-se. L'home, 
pacient, li demanava que eniiestís aviat: 

- Au cuita, dona, guillem que és tard! 
Com que la dona era castellana i, com la majoria de castellans, no volia 
donar el brac a tbrcer, li va replicar que parlés en castella. 1 I'home, 
complaent, tambe com la majoria, engegh. 

- Ave cocida, mujer, guillermo que es tarde! 

Aquest acudit em va fer riure; aleshores jo era molt jovenet. 

Estrafer una llengua forastera per no conhixer-la prou, quasi sempre sol 
fer riure. 

En canvi, estrafer la llengua prbpia per ignorancia, per negligencia o pel 
contacte amb una altra, i fa-ho des de la professió en els mitjans de 
comunicacib, fa llastima i fins i tot produeix indignació. 

Una vegada vaig sentir un locutor que deia: «Avui estic molt content 
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perquk es NIT BONA u. Un locutor castellh que gosés dir: «Hoy estoy 
muy contento porque 6s CABEZA DE ARO» en un programa d'um 
emissora castellana, ~creieu que podria conservar la seva col.locanó? Oi 
que no? Dona a les catalanes si; i no passa res. 1 6s molt corrent sentir: 
«On passareu ELS NADALS enguany?» «EL TORRÓ 6s UN POSTRE 
tipic de Nadal». «A I'entremb NO PROVARÉ EL PEPINO perque em 
REPETEIXB. 

No digueu que aixo no fa4 plorar! 

LLEVAR. LLEVAR-SE 

Manuel Miquel i Planas (Barcelona) 

Si a cada canvi de casa es perd un llencol, en la llengua a cada nova 
generad6 es perd tota una Uenceria. D'aixb en som testimonis els qui ja 
hem vist el pas de mts d'una generació. 

Un Ilencol perdut, si més no a Barcelona, 6s el verb «Llevar», «llevar-se», 
en e1 sentit d'aixecar-se del Ilit. Ara tothom diu aixecar-se (en una 
accepció que tambb és registrada en els diccionaris), com en castellh, no 
caldria sinó. 

Ja som pocs a Barcelona els qui diem frases com aquestes, tretes del: 

DICCIONARI FABRA: 
- Leva el nen i renta'l. 
- Avui m'he llwat a les set (S.V. Iievar). 
- El malalt creu que aviat es podd llevar (S.V. creure). 

DICCIONARI DE L*ENCICLOPBDIA: 
- Es lleva molt de mati. 

Ja no tC febre: demh podrh llevar-se (s.v.llevar). 
- Demh he de llevar-me de matf (S.V. mato. 
- Fer matinada, prendre la matinada, vol dir Uevar-se mCs tard de 

I'hora acostumada (S.V. matiruida). 



L'ESMOLET 

LA POTENCIA DEL ROCK 

Xavier Rull (Falset) 

En els darrers anys, diversos conjunts de totes les comarques s'han 
aixecat per cantar la mdsica del jovent -el que en diem «rack»- i, 
precisament, ho han fet en catala. 

Els components de Sangtralt asseguren que, desprts de demostrar que es 
podia ensenyar matematiques en catala, tambt s'hi pot cantar «rack». 
Sopa de Cabra foren dels primers a compaginar les guitarres electriques 
amb la nostra llengua. Els Pets s6n forca explícits: «No n'hi ha prou de 
ser cataii». Sau, també: «Vull quatre barres». Gra Fort diuen «Naltres 
som d'aqui~.  1, com ells, 080, Tancat per defunció, 10000 al mes, Ja t'bo 
did, Canya verda, Mi-te'ls, Pixamandilrries, Bam, Nats, Detrectors, 
Lax'n'busto, iüstch... fins i tot a Ses llles sorgeixen grups com Ocultos 
o U-tópics. Tots aquests conjunts han fet vibrar el jovent en concerts 
estiuencs moguts, calents, efervescents, bulliciosos de canalla que no 
para de saltar i ballar. 

Perb no tot s6n flors i violes. Les cancons en catala de Sopa de cabra s6n 
farcides de faltes, no ja ortogdfiques. sin6 de tot tipus (diuen «*estic» 
unamica boig, per «s6c»; el vent «*esta bufant» fort, per «bufa»). 1 aixb 
no 6s res comparat amb la mar de castellanismesque hi podem trobar (no 
vull «*seguir-me» rovellant per «continuar- me»; no t6 «*masses» coses 
clares per «gaires»). Els Lax'n'busto, acurats Iletristes, tenen no ja 
castellanismes evidents («*algo» hauré de fer), sin6 d'altres de latents, 
que no es veuen, i que entren més facilment: «i ara no els hi puc parlar 



*dones me la vaig a papejar)). Aquest «dones» hauria de ser upuix», i 
no pas una traducció directa de «pues». 

Una cosa, és clar, 6s que trobem certs col.loquialismes, com ara, en 
I'exemple anterior, «els hi»; o que Els pets diguin «com mCs et *coneixo 
molt més m'agrada el teu gas»; que Sopa de Cabra escrigui amentres» 
per «mentre»; o que els Sangtrnit diguin «tindre» per «tenir». Tot aivb 
precisa una certa permissivitat, car tots els cantants de tot el món 
agafen, de vegades, usos üngüistics no contemplats per llur normativa 
Perb no podem estar-nos quiets en veure com la nostra llengua 6s objecte 
de destrossa amb casos com ara, per exemple, anglicismes del tipus «no 
m'agrada que me'ls toquin mentres *estic dormint~ (Sopa de Cabra) o 
castellanismes com «Aquí s'acaba el que es donava)) (Alberl Pla), tra- 
ducció literal d'«aqui se acaba lo que se daba». 

Totes aquestes construccions perjudiquen de manera molt corrosiva la 
nostra llengua, i si bC 6s bo que el jovent senti la seva música en catala 
aquest catalii cal que no sigui castellanitzat. Les administracions haurien 
d'oferir mis serveis als qui canten (assessorament lingiiístic, ajut a I'hora 
d'editar les lletres en una casa discomca, etcetera), i aquests mateixos 
haurien de veure una mica m k  clar que cantar en un catalii amarat de 
faltes pot ser més metzinós que cantar directament en espanyol. 

El concert s'ha acabat. La pista és buida de gent perb plena de gots de 
plbtic i d'escombraries. Potser hi haurii algú que pensara que la nostra 
llengua es revifa, perb no s'adona q u ~  d'amagat. el catalii va podrint-se 
de soca-re1 i va perdent aquella identitat que tenia. A poc a poc, la nostra 
llengua es va morint en una lenta pero criminal agonia. És reaiment tnst. 



LLIBRES 

SOBIRANIA SOCIOLINGÜ~STICA CATALANA 

Jordi Sol6 i Carnardons (La Llar del Llibre. 1991) 

Durant els últims anys s'ha generat al nostre país una abundant literatura 
sociolingüística, de valor desigual. Contrasten obres critiques, incisives i 
intel.ligents amb d'altres que, dins la més pura ortodbxia regionalista, 
intenten contribuir al manteniment de l'ordre establert. Entre les prime- 
res hi hauríem de situar Sobimnia Sociolinguistica Catalana, de Jordi 
Solé i Camardons. El que més destaca de Jordi Solé és el discurs que hi 
apareix. Alliarg del volum -que constitueu un recull de papers esparsos 
publicats a VIURE EN CATALA, ESCOLA CATALANA, etc.- l'autor 
fa una revisi6 aprofundida de l'impossibiisme de la política lingüística 
regionalista, cerca solucions al buidatge semhntic que han sofert molts 
termes al liarg de la Transició -usa el concepte inequívoc (~sobirania 
sociolingüistica» per oposar-lo al gastat «nomalitzaci6 lingüística»-, 
indaga sobre la necedria combinaci6 entre recerca científica i milithcia - 
lingüística per arribar a assolir la sobirania sociolingüística, lliga d'una 
manera clara i efectiva la qüestió de la lluita per l'alliberarnent nacional, 
i, finaiment, posa al descobert Les intencions que hi ha al darrera d.'uns 
determinats models d'estbdard lingüistic (catala normatiu versus catali 
alightw). 

Sobirania Sociolingüistica Catalana es troba, doncs, dins la millor linia 
de la sociolingüística crítica que es fa actualrnent a Catalunya. No 
presenta, perb, els defectes de marginaci6 i voluntarisme que tot swint 
té la gent que vol que es produeixin revolucions a la nostra societat (qui 
pot dubtar del c d c t e r  revolucionari de la Revolució Sociolingüistica?), 
sin6 que els seus plantejaments parteixen d'unavisid clara del que hauria 



de constituir una acci6 de govern en favor de Ia normalitzaci6 de I'ús de 
la iiengua catalana. 

Per arribar a la Sobirania Sociolingüística -per arribar a la Sobirania, 
tout court-, ha d'existir una planificaci6 prhia, s'ha de generar un 
regitzell d'idees que omplin els buits existents i que ens permetin de 
construir efectivament un pais, el nostre, el del nostres fiils. Perquk, en 
paraules del propi Jordi Solé i de Gabnel Bibiloni, la normalitzacib de la 
llengua nomCs té sentit en el context de la cread6 d'un país sobid 

Bernat Joan i Mari (Eivissa) 



(carta oberta) 

Perpinyt?, 26 de desembre de 1991 
Jordi Gratacós i Eli Vidal 
Red Internacional Printemps de Bourges 
Antena de España 
08023 Barcelona 

Em do1 comunicar-los que a Cataiunya del Nord no s'hi ha parlat mai 
espanyol, cosa que m'ha fet molt dificultosa la lectura de la carta que 
m'han adrecat en aquesta llengua estrangera. Efectivament, el Nord de 
Catalunya va ser annexionat aFranca ja fa 332 anys, cosa queencara avui 
certs quadres culturals com vosth segurament ignoren (si bé no ignoren, 
segur, els més infims detalls de la historiografia d9Espanya). Només 
I'assumpció íntima de la ficció segons la quai «els catalans som espa- 
nyols*, i doncs tots els catalans, podria explicar que a algú se li acudeixi 
enviar una carta en espanyol a PerpinyB. Doncs no, em sap greu defrau- 
dar-los pero no tots els catalans són espanyols. 1 observaran que tinc la 
consideració d'adrecar-los aquest escrit en catali, cosa que implica que 
tinc perfecte conekement que els catalans tampoc no sÓn forcosament 
francesos. No dubto que persones intel.ligents com deuen ser vostes ja 
hauran deduft el tercer axioma del sil.logisme: si no tots els catalans som 
espanyols i no tots els catalans som francesos, els catalans no som ni 
espanyols ni francesos i la nostra llengua es l'únic vehicle possible de 
comunicació entre els nacionals de Salses a Guardamar. 

Amb aixb, gr&cies a l'ajut d'un bon diccionari espanyol-catalit he pogut 
desxifrar que em convidaven a beneir amb la meva presencia la presen- 
tació de 1'~Antena de Espafia* a Barcelona de la xarxa internacional del 
prestigib festival del ~Printemps de Bourgesn on, permetin-me la pun- 



tuació, grups catalans del nord com el Gerard Jacquet ja hi han participat 
altres anys. 

Un cop més, doncs, els catalans ens posem a organitzar la representauó 
internacional del país vei. Espanya. Com sempre, anem a arreglar-los un 
país que no ens ha donat mai res. De nou l'esforh el geni i la contribuciá 
en general que fa Catalunya al patrimoni de la Humanitat no només 
delega la seva veu a Espanya quan es tracta de sortir de casa sin6 que, a 
mCs, participa activament en la usurpacib Deixarem el diagnbstic als 
especialistes de psicologia social perb comen9 a evidenciar-se una neu- 
rosi col.lectiva de la qual actituds com la seva s6n els simptomes mks 
visibles 

Catalunya &, gdcies a gent wm vostks, I'única nació del món que podria 
participar als Jocs Olimpics perb no ho fa, podria tenir associacions amb 
vot a les internacionals perb no ho demana, podria dotar-se d'una classe 
política prbpia perb no l'elegeúr. Catalunya és, gdcies a gent com vostb, 
l'ilnica naci6 del món soiidhia amb totes les nacions del m6n excepte la 
seva prbpia nació. És aixi que Catalmya, tot negant la seva veu dins la 
veu d'Espanya, aplaudir& amb entusiasme les delegacions lituana. esto- 
niana, letona als Jocs del 92; defeusara la veu dels altres a les organitza- 
cions internacionals: admirara la determinació política dels altres MISOS. - 
1, amb vostes ara, inclour~volunt&riament la projecci6 internacional de 
la seva creació musical dins la projeccid monoiítica d'Espanya. 

Al ~Printemps de Bourges* ningú, ni vostbs mateixos, no s'estranya de 
la participacid del Quebec i l'abshicia del Canada. És normal, si el 
Quebec té una cultura dinhica i diferenciada, que hi participi (segura- 
ment amb la complicitat patribtica dels seus amics francesos, els matei- 
xos que els han demanat sens dubte de muntar l'«Antena de España» 
sense que vostes formulessin la mts minima reserva). Em diran que la 
música no té fronteres: afirmacib exacta.. . que els músics i el públic de 
Belgica, Dinamarca, Espanya, Franca. ItBlia, Polbnia, Portugal, Quebec 
i Suissa (Els paisos participants) subscriuran arnb suficiencia al peu de 
les seves banderes respectives. 



Hi miré, doncs, aquest estiu, com a bon catala neurbtic, a admirar la 
/ cultura quebequesa i a empasar-me aquell «Vive le Qukbec livre» musical 

mentre els francesas em diran espanyol davant del món i jo no els podré 
dir el contrari perquk els meus compatriotes Jordi Gratacós i Eli Vidal, 
persones de gran vhlua en el camp de la promoció musical, ja hauran pres 
cura de demostrar-los (segurament amb eficikncia) que 6s aixi. 

No cal dir que, en consequhncia, he deixat als interessats el paper d'anar 
al Zeleste i fer publicitat de l'última operaci6 d'autoodi catala. 

Atentament. 

Univers Bertrana (Perpinyh) 



NOTíCIES D'ENGUANY 

RETALLS DE PREMSA 

Jordi Sol6 i Camardons (Barcelona) 

El PSOE s'oposa al DNI en catala 

Josep Maria Trias de Bes, portaveu de CiU en el debat de la llei de 
seguretat ciutadana, va defensar (29-10-91) que el document d'identitat 
espanyol es redactes també en lallengua de les acomunitats histbriques~. 

El portaveu del Grup socialista Alvaro Cuesta va anunciar que no dona- 
ria suport a I'esmena de CiU. Tkobem que 6s mes coherent la postura 
espanyolista del PSOE, ja que a una llengua nacional li correspon un 
document d'identitat nacional, de la mateixa manera que a una Ilengua 
nacional li correspon una moneda nacional. 

CiU i el PP rebutgen impulsar institucionahent 
la premsa en catala 

CiU i el PP van rebutjar (29-10-91) al'parlament Catala una proposició 
no de Ilei, presentada per ERC, en que es demanava un pla urgent de 
mesures per a millorar els canals de distribució de la premsa en catala, 
que incloia una gran campanya institucional d'estimul a la lectura dels 
mitjans escrits en catalii. 

De la proposta d'ERC nomb es va aprovar, per unanimitat de tots els 
grups, que uel Parlament reconeix la valuosa funció histbrica duta a 
teme perla premsa escrita en catala, coa a eina democratica de norma- 
Iització lingiiística, cultural i nacional». Ésa dir retbrica pura. Sense una 
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xarxa de distribució i de promoció de la premsa nacional catalana la 
premsa en catala no assolira unes quotes minimes de presencia, si més no 
mentre continuem immersos dins el context minoritzador del mercat 
espanyol. 

Les jornades ~L'ensenyament i la  normalització lingüistica 
als peisos de parla catalana)) destaquen que la normalitzacib 

lingüística als centres de secundaria b nul.la 

Segons es va posar en relleu a les jomades ~L'ensenyament i la norma- 
lització als paisos de parla catalana» organitzades per la Federació 
d'Ensenyament de CCOO la normalització Imgüisüca als centres d'en- 
senyament públic de secundsria del Principat és pnictieament nul.la. 
Nomh un redait nombre de centres púhlics de secundhria utilitzen el 
catalh com a llengna vehicular, mentre que La gran majoria d'instituts de 
batxillerat i centres de FP imparteixen les clases en castella 

Per contra els exits aconseguits en els centres de primaria, per la via de 
la immersió Lingüística, s'han aconseguit gnicies al voluntarisme de 
mestresi pares d'alumoes, ja que I'Administraci6 no destina recursos per 
gamnür-ne I'efectivitat segons Jesiis GonzZllez, secretari de la Federació 
d'Ensenyament de CCOO. 

També es va constatar que la normalització és inexistent als centres 
privats de primhia i de secundaria, per la qual cosa CCOO demanara al 
Departament d'Ensenyament que talli les subvencions als centres col.le- 
giats que no la garanteixin. No cal dir que des de LLENGUA NACIO- 
NAL aplaudim aquesta exigencia a les autoritats institucionals, sovint 
excessivament preocupades a esbombar enquestes tiomfalistes sobre la 
catalanització als centres d'ensenyament. 

En aquestes jornades el representant de Balears Eusebi Riera va dir que 
1'6s del catala (a les Illes) 6s molt per sota del Principat, jaque no arriba 
a un 40% els centres que fan alguna assignatura en catala, a part de la 
catalana. Mentre que al País Valencia només el 10% dels alumnes d'EGB 
segueixen cursos en catala. 
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«La iiengua no 6s per lluitar sin6 per entendre'sn, segons J.Sols 

«La lengua no éa per llaitnr si116 per entendre'sn. Aquesta 6s la frase 
inspiradíssima que Joan Sola va pronunciar en 1'Encontre d'Escriptors 
celebrat a Valkncia, segons informa «Diari de Barcelona)). 1 aquesta 6s 
la mena de frase que pot precedir al famós «Aqní lo que importa es que 
nos entendamos» usat pels enemics del c d ,  i que molts de nosaltres 
hem hagut de sofrir, quan hom ha volgut «argumentar» contra 1'6s del 
cataih dins la nostra prbpia nació. 

Sola, de qui mai no oblidarem el seu testimoni televisiu a favor de 1'6s de 
I'espanyol per part dels catalans en les relacions amb els no catalanopar- 
lants que viuen entre nosaltres, b de fa temps molt afeccionat a aquest 
tipus de frases lapidilries. Emili Casanova (La liengua als mitjans de 
comunicacib, 1990) en recuU una altra -tamM de Sola- de sembant: «Una 
llengun no á M problema de sentimenb, sin6 de pdcticri qootldirna». 
Nosaltres, amb tots els respectes, continuarem estimant i Uuitant en 
cataih. 1 estem convenguts que aquesta sed la m o r  manera de fer-nos 
entendre 

La revista Escola Catalana i Llengua Nacional 

En el nilmero 283 d'octubre passat Escola Catalana, publicació de la 
DEC d'bmnium Cultwai, que s'ha destacat des de fa vint-i- sis anys per 
la defensa afemssada i intel.iigent de I'escola en cata& reproduek 
integrament el nostre manifest fundadonal «Per una Llenpa nacional» 
i fa saber que el Consell de Redacci6 de h revista s'hi adhereix. 



EL VAIXELL DE LLENGUA NACIONAL 

- 11 de gener: la Secció d'Ensenyament de Llengua Nacional redacta un 
manifest on demana que el catala esdwbgui l ' d ~ c a  Uengua de l'ensen- 
yament. 

- 10 de febrer: presentacid del manifest d'ensenyament en el Centre 
Comarcal LleidatB. L' Asmciació convoca una conferencia de premsaper 
tal de comenGar la campanya de recoiiida de signatures. La campanya 
s'acabad el dia 23 d'abril amb un acte públic d'afirmació de la idenr'~ 
cultural i amb el lliurament de les signatures als representants parlanicn 
taris encarregats de presentar-les al Parlament de Catalunya. 

Ribera. M.L. Pazos i L. Marquet en I'acte de preseniació del Manifest, al Centre 
Comarcal Lleidati. 
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A@&s s6n les primeres orgmitzacions i entitats adherides el 
'STEC, USTEC, ERC, CRIDA A LA SOLIDARITAT, 
CULTURAL JALTME 1, PSAN, CATACUNYA LLIURE, CENTRE- 
MARCAL LLEIDMA, SOCiETAT C O W  L%SPIGA Dí& &$#& 
CORTS, ASSOCIACI~ J.N. ROCA 1 FERRERAS, ASSOC- . , 

CULTURAL LA BRÚIXOLA, ASSOCIACIó XAVIER RUMEU, 
c m  D'AMICS DE M UNESCO, GRUP D'ACCIÚ C U L ~ ~  ' 
SANT BOI «LWREIGn. BIBLIOTECA POPULAR DE SANT BOI DE 
LLOB@3GATtASSW1ACI6DE VEhS LAUNI~-BARRIDEL C m -  1 
TRE (&T BOI), MAULETS. 

- 12 de febm: Maria-Lluisa Pam, Josep Farer i Llufs Marquet. 
presidenta, vice-president i vocal de l'Associaei6 respectlvament, aom- 
panyats del delegat de l'Ass~ciaci6 a Mallorca, Angel Serra, s6n rebum 
en audibncia per I'honorabie senyor foan Guitart, eonseller de Cultura, 
acun&nyat 'del senyor Mique1 Reniu, director general de Poiítica Lín- 
güfstica, en representacid del molt honorable president de la Generalitat 
de Catalunya. senyor Jordi Pujol. 

P. Ribsra. M.L. Wzos i L. Marque amb Josep Mart;inn de Foix en la pmenbició de 
LLENGUA NACIONAL al Club d'llmics de la UNESCO. 



- 24 de febrer: 'E lloc la presentacid de 1'Associació al Club d'Amics 
de la UNESCO de Barcelona, el president de la qual, senyor Josep 
Martinez de Foix, convida i presenta Llengua Nacional. Hi intervenen 
Pere Ribera, Llds Marquet i Maria-Lluisa Pazos. 

- 25 de febrer: La Secció d'Ensenyament de Llengua Nacional redacta 
una carta de suport als criteris lingüistics del coordinador general de 
lengua catalana a la selectivitat, senyor Joan Marti i Castell, adreqida a 
I'honorable senyor Josep Laporte, conseller d'ensenyament. 

EL CONCURS DE LLENGUA NACIONAL 

Us recordem ara que en elniimero anterior vam proposar d'examinar dos 
diaris,Diari de Barcelona i Avui, dues revistes, El l'kiongle i El Temps, i 
dos programes hudio, el d'en Cuni i el de noticies de TVZ, per tal de fer 
una valoraci6 de la llengua que usen aquests mitjans de comunicació. La 
proposta continua vigent, perc), ates que moltes persones no reberen la 
revista abans de la data prevista -21 de gener- triem ara com a nova 
data el dia 30 d'abril d'enguany. 

Trameteu-nos els resultats de les vostres observacions a La redacció de la 
revista. 
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