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EDITORIAL 

CAMPANYES? 

Fi i tot quan I'admm~~fmci6 d'aiguna de les aummies en quk 6s dividit el 
wsae b b i t  nacional wmeqa alguna campanya cwcreta pr a impulsar I'ús del 
ca*illi en algun sector. més enllii de les purament testimonials del "Depen de vos- 
@...", lenim la msaci6 Cuna pkdua esglaiadora de d i n e ~ ~  i d'emrgies (m& aviat 
m e s )  que hi han dedicat. 

Un dels exemples ben clars s6n ies campanyes " C W  sobre rodes" i la de videos 
en catala iniciades pes la Oeneralirat del Prhcipat el darrw any. LPS campanyes pe- 
quen d'un ex& d'inconcreci6 i d'optimism gratuTt i sembla que tínguin més wm a 
ñnalitat aparentar per mitjh deis &&u queja han &S aquests sectors que no pas 
ammeguir els efecies desitjables, 

En aquesc númem publiquem els resultats del seguiment fet per la nosw secci6 
d'exien96 d'ús, que ens han revelat que la situaci6 del caialii en ei m6n de les autoes- 
m i dels exhmens de conduir, aixi com en els videoclubs. 6s @ticmeni d'ex- 
wpci6 i que cosa un s f o ~  emaordiaari, que molt poca gent es traba disposada a 
fa ,  poderawnseguir clases & condwxi6 o examinar-se en catalb, o dur-se'n a casa 
M vIdw de lloguer en la ilengua del país. 

D'antuvi, la nosva secci6 d'ús, amb un e&oq i aua obstinació Ilcables, han wm- 
p v a t  per mitja d'una enquesur h p l i  a Ics autascoles que la infomacib i el mate- 
rial de la campanya no es mba a la disposició del @tic a la immensa m a j a  de 
centres, que les auioescoles aparenten no m b e r  I'existkici dels iiibres de catala 
o unn s'obtenen. que no ienen horaris de ciasse en cama i que no infomien de la 
pibilitat de fer I'examen en caiail~ A Wt, almenys fins el moment de fer I'es- 
tudi, no gens fac'i fer I'examen en catalil ja que cal dwianar-ho, en Fet la inscrip- 
ci6. pcr mitja & les autoescoles com si es de fa-lo en anglh o en íiancb. i 
moltes vegades al.leguen no tenir-ne exemplars, encara que amb insistencia al& ho 
ha aconseguil Quasi cap videoclub no diqma & cintes en catal$ i 6s m6s acil 
trobar-ne (de compra) en alguns grans map(Wntso en iiibreries. d s  greu, enca- 
ra, que no s'ha pogut aconseguir que TW, que compra els &e@ d'un gran nombre de 
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&s. ho faci també per a les versions en vldeo: aixb és un aspate que una política 
üngüistica intellgent i coordinada hauria hagut de preveure. 

Tornem al "Depen de vos&. ..", que en iiltima instancia. i a& el marc jinjdic de 
simple tokrhcia del calni& seria el punt fuial de dec'i6 del ciuiada a I'hora d ' e w  
Ilir un servei en la llengua del pafs o en la Uengua imposade ni a aixb hem amW 
m x a ,  perqub el ciutad8 no d al sen abast ls infmaci6 ni el material necessaris per 
a poder Iriar, anibat el cas. Fwqub no podem esperar que els nosues canciutadans, 
aiimais pel que fa a la Uengua des de fa dos segles i mig, i m& intensament els 
daners cinquanta-tres anys (abans padhvem deis quaranta anys. us en recadeu?), es 
mveneixin en uns miliiants lingüístics pennanents, i que perdin estones i energies. 
de vegades sense cap nsultat, exigint. argumeotant anant d'un Uoc a l'altre. .. 

Per ara, doncs, e b  eslbgans d'aquestes campanyes, els hem d'entendre Ueugera- 
ment modüicats i Ilegir-los aixt 

SI PENSES TREURE'T EL CARNET DE CONDUIR.. . ARA POTS FER-HO 
EN CATALA ... (Si te n'asabentes. si te n'informeo, si ho demanes. i si soben el 

V~DEOS EN CATALA: (mb sort i paciencia) ELS TROBAREU ALS VbEO- 
CLUBS. A LES sUPERE~CIES COMERCIALS 1 ALS GRANS MAGATZEMS 
(quasi exclusivament de ccanpra). 

JOAN FUSTER: PER UN RECORD A C T N  

La mort de Joan Fusier ens ha mp& en uns moments que les veus Iúcides fan 
m& MIa que maL Un cop desapeguts, tot aln homenatges, fins i u>r dels qui en 
vida no han sdbut wrrespondre amb la seva practica a l'aiüua del pemament de i'ho- 
meajar Hetetcdox, incbode, biasmat i atitcat per les forces mes apensanis, res- 
pectat des de la di&& i la incomcditat per les institucions, deixa darrere seu una 
obra extensa que caldrb relkgir i tenirben preseni. 

Un record personal que voldna evocar és el de la visita que amb l'actual directora 
d'"Esco1a Catalana". Carne Alu>verro, vam fer-li fa un uns ires o quaue estius. Re- 
bia la revista i n'apreciava els eeballs que sobre üengua hi apareixien. eqwialment 
els del nosise infatigabk Manuel Miqnel i Planas. company iambé ara de la redacci6 
de "Llengua Nacional". Aquest estiu wlia tomar-hi a pasw i dur-ti lesnostres revis- 
tes i eis nosues U i b .  Ja no ha estat posible. 

Lleginteis n o m h s  comeniaris que han aparegut a la premsa aqnestes darreres 
semianea sobre la personalitat i robra de Pustea, en recardo un que, per obvi, no 6s 
menys interessant. Dei el comentarista que per a Joan Fusier només tenia sentit es- 



dure en una üengua litrrsria Remdava tambe I'autor algunes dhephncies que 
havia tingut amb alguns grametics i c m l o r s  -recordeu alb deis "mommbos" 
de la gramatica?-. De tot aixb. en podem e- una conclusió vslida per a totes 
ies cifiumsi8ncie.s: el rigor, la claredat & wnceptes pemeten lates lesdkcqhcies, 
cosa ben allunyada de la úivolitai, la "bourade", el &misme. 1 abans que res, Fus- 
ter, home preavpat per la llengua -que pocs ü han d o m  tan impuls @m 4, no 
solament al F'aís Valen& sinó en @8evol Ua: del mstre Bmbit nacionai!- ha 
prestigiat la iiengua amb la seva imiversaiitai, amb una amplitud i una pmfuaditat 
iwomprables. Un dels mms esRdiosos &S universals i, segmnwnt per aixb, 
m~:ionaüsia, no malgrat aixb, com ha psat h n p - l i  a la membria uns &ls embruia- 
papen mes contumqos. 

Que la memoria de Joan Fuster sigui la de la seva obra i no una idolabia falsa 
més, queen aixb d mme pais hi té la m& iencada. Recisament en ks circumsíbies 
9nialsalscuoaraomu'! ésdemiaiaciuaiiiai. 





TRIBUNA 

QUATRE DISTiNCIONS PER A VEUREHI CLAR 

Alfted Bodiii (Barcelona) 

Vddria en aquest article cstabiir w distinctons sciarid0re.s que posin al desco- 
ben moites de les cdosions que fan imposible una recta comunicaci6 en el debat 
que Llengua Nscional mté &b els "lightn enfundats en el G.E.C.. i lreure'n les 
unse~llenc'is que MiUm sense adhdncies pcmrbadms les respectives pos¡- 
cions. 

ia prUnexa disfinci6 és que wil separar la defensa de la I k n p  catalana no con- 
taminads,delapesa&pam't~~staals~~aidel'autodeteminació&Cata- 
lunya. En segon lloc s'ha de deixar ciar que no Q el mateix discrepar dels que defen- 
sem la llengua se= wncessions a la deturpaci6 blonina, que emparar-se de re- 
crnsos de poder per impedir que aquw pgsici6 oostni wibi a la gent pels mitjans de 
~l~lunicaci6. De manen i um a tercera disihi6, m s'ha de mnlondre 
I'atgumentacid paesment científica a favor & les tesis " c d v e s "  o abndonh- 
tes que pretenen actuaiitzar la iiengua a la baiña, amb l'ús de I'insuiL la befa i la 
1idicuiifuici6 groUwa envers els qui defensem ttsis oposades. 1 en danw lame. no & 
ter u defensar el uesor de la Ilengua, eswltant com cnraonen els parlants de mes teS 
comarques catalanes i accepmt una d v a  flexiMe, que actuar wm a relardata- 
nS, essuicialistes, arcaics o almog!ivea, segoas I'acus~ci6 v e W  que ens eaiben 
a cada passe 

D'aquestes quatre distllicims, ncateguem que la primexa afecta W g u a  Nacio- 
rral i que cal de¡¡-la resolta amb bona ment. Que mohs deis adheriis a Liengua 
Naeimal militem tn els rengles del oaci- radical o m mdical, vol dir que 
aquesta 158 la riostra adscripci6 de lluita po1Wca. Perb eal deixar ben estabtert que el 
nachaüsme poiitic no influeia ni Iia d'inlbk el & sobre el Uacte que mereix la 
iiengua. Defensem una llengua viva, actual i rica, per@ no acceptun la via "light" 
a la patnesitzac16, establerta de pressa i g a ~ c  Padequada pqarzci6 cientifm, no 
perqd siguem. els qui ho siguin, nacionnlirtes reivindicatius. Lluitem contra el de- 
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sastrs del "light". edzhment pem és obra & la Ulcompcthiia, ssnse 
involacm-hi -u la 6 6s una qiiesti6 Uaiica-, cap suposat "refw" n a c i d s i a  

Lcs tns d a m  diWwns es refereixen directament als %ghtt. És una falta de 
"fairplay". encara m&, una m i 6  d'lMble f a ,  que els "light" es valguiri del 
dcnnini que es veu que exerceixen en els mitjans de municaci6, per censunir els 
manes textos, les nostres m n s  i el nom modei. 1 dic "censurar", en el sentil mpm- 
súi de la parauia, és a dir, wm a exclusi6 anudemccrtttica de la pubiicació del que 
tenim <trei a fer arribar a la gent. 

Puc esteodre aquesta denúncia contra la liibenat de publicacib. alJudint a la ter- 
caa dMnci6. No soiarnent els "light" cavalquen perqu& han mnseguit. segons que 
sembla. el poder en els mitjans de comunicacid. Sn6 que quan topen amb la Mstra 
opodci6, ajunten a i'insnlt i a la ridic-6 c8ustica, la befa i la burla del tipw 
esqueixat que en cspanyol caracterih la kamena indigesta d'un Alfonso Guerra. 

i a  damra distinció també denuncia iafecta aqueüs "tisht" que I'igncaen o ho fan 
vwire. heCO~t?af el catals. eixit de la gran feina restaufadora del paiode Fabra (re- 
coneixent, pero, que eis 40 anys da ~ u c i 6  í b r p i s t a  i m p w  alguna rectifm- 
cions Ibxiques i gramaticals, només defimbles pels venrables entesos). no 6s cap re- 
ton a I'aqmiogia deis primers Jw Floral$, cap numantisme excloent, cap reivin- 
dicaci6 del cataiA d'espardenya. Els adhents a Llengua N a c i d  mtim i achiem 
cwn d s  no tan remots Sosep Pla, que no piulava quan BaMmeu Bantagl ti wrregia 
I'obrawmpieta; Jcsep M de Sagarra, ioat només amb alguns castel iani i  esquit- 
xam enmig del seu ex mor di^^¡ msor k x k  Saivador Espnu. que de vegades m u -  
p. pera era Mticament impecable; i no cal dir-bo, eis Carles Riba, elsGuerau de 
L i  els J o ~ e p  V i w q  Foix, els Joan Oliver, d s  Joan Vinyoii, i fins i toi un Manuel 
& Pedrolo. un Joan Bmssa i utti quanti. 1 no ens sortiu que aquests esaipiors usaven 
i iian mni Uengua litnhria que no &S la de la rnajoria deis parlants, per* aquests. 
atms no apareguts la contaminaci6 "lighr", aspiraven a corregir las defcikicics de 
ilurIlengiuiest8ndard, ienelpitjordelscasos.~esmantuiienenla&~6,m 
n'aixeeeven -no n'aixequen- cap bandera 

L'acusaci6 "Iight" d'rucaisme &tic tocant al bon ijs d'una Uengua, no ho obli- 
dem. -da secuhent  per I'impenalisme espnyol. no Cs alm cosa que suwia 
oega, suficiencia gratuila, residus del pudo-progressisme seixaniavuitesc, invemi6 
de valm a la Nieasche. obnubilaci6 esquemnoide, en deft~tiva, daamor BQ-ata a 
la llengua; tot plegat, I'omament misen& de la hxmpe&ncia cientUim 

~~quemoviensquellshomesenaaioratsdelaUengua,com&queani- 
men la campanya de Llengua Nacional, sembien haver-se c4nmmput en aqoest grup 
& fakm p v e s  posseits d'ells m a t e h  Un mal W K  dc postgurrres ha fa a q m  
rrista feiiis. Potw no s6n wperables. perb I'esma salvadora de la Uengua aplega 
una maj& que espera que i'Insiitui d'E& Caialans s'obn, per 6, a lacom~mica- 
arcdrecadora 



ON ERA EL BARCO? 

Si mpréssim un lkaguatge me@&k podrían alinrgar e1 tItol: "Oa cni el barco 
qnan eis uuics atacaven?". Mala-mi, la reaiitat ja eS prm salva@, pou mjw- 
m. No cal waf met8fores. Oo era el barco quan cls sus companys de feína eren 
dninguts, erni4 a m a  S6R- empresonats. eren 4 encara s6n- maltnictats? 

Caries Bucnavennna, cap de conecció del " D i  de Gircma", Eduard Lbpez, re 
dauor del diari "El Ruitn, Oriol Mall6, petiodisia de la revista "El Tmps", no 6s 
mereixien el silenci vergony6s & la tripulsció fantasma, Complice. m la seva actitud 
insoiiidsria, & I 'apsi6. 

Cal no oblidar que la colla del GEC s'ha vantat swnpre de tcnir I'exclusiva c m  
a ~ & k k o g u a e n e l s ~ & w m ~ i ó m é s p D d e r o s o s o s i m 6 s n o  
bun Bmbit m& general. Els seus nianbrcs ocupen o han ocupat. & fei, dlrrecs dc 
nsponsabilital en cls maieixos mitjm dc umunicsci6 que han contibüt a silenciar 
ei && de l e s m n a  i a emmascarat-lo davani I'opinid pública. 

No he ezmientat sYi6 tres mms d'enaa m eh dctúiguts. C m  sinc-t que 
tos ells merWen la maieixa dcfensa i la maldxa sotidarhai, pcr0 precisament aquests 
tres s6n companys de profcssi6 i de fcioa W M, Pericay. Tubau. TouUUn. Camps 
i d m í h ~ ~ ,  i mes enlls. d'ideologies i de c o & p ,  no han rebut d'eUs N el beneñci 
del dubte N la sdidaritat del wmpany. 

Sota les faldilles de quin partit-pmpcr a Cacue~g_ s'arnsgava cl hm, arar- 
borant I'estenrkd fals i roí de la ieva Apsia i &l seu ciatiñsme? 

De fe4 js ens tenen acos~umars a aquesta mena d ' w i a  que sempre protegeix el5 
i n m s  &l centre. L'actitud no as hawb pas d'emyar. Ara fa dos anys quan 
Fabregaí iniciava la deprnici6 de mots "nwsa airabks" a Canal 9 i censurava la 
Ucngua normativa rebé immediaiamuit 1'- i la solidariral del Sr. Fitd Al 
cap d'un any quan els IhgWes & T W  aenrepresaliais i acamiadats pn$ eren 
"mdam", i dcmanann supon als compmysdeEs miijans de municaci6, ja rebenn 



com a -el denci i la insolidarim Ara, quan s'ha jugat i es juga impmemenl 
e m h l a U i b u t a t i ~ b e l d n t d e l e s ~ e s , e l W , c c n ~ ~ t q u e B s  
rmsmlf amb la h t a  & la desllciaitat i & la carardia Iaivant certes coses I'dpsia 
m Q siná Petiqueta que amaga la política m& perversa M& enllh de les idC0bgk.s. 

6s ben cert que s ~ s  un model de llengua smpre hi ha un m&l de d 6  i. fina i 
ta. una escala do valors humans 

QUI MANA? 

A. b Salé @arcelona) 

L'enunciai Q curt. De feS ea plantejar-nos aquest intezwant, m ens wkm re& 
rir a qui mana en qualsevol Brea de la vida quotidiana, sin6 que el que wlem dir 6% 

~nt&hihaiirilpcrsoneg~uediriinque,massumptes&Ilmgus,~ 
mana a W m ~ a  6s la Secció Filolbni de 1'Institut d'Eshidis Catalans. Unes altns 
dwn que és la &eneraütat lo dic que ni I'una ni I'alaa. Ambdues possib'itats cau- 
rien de pie en el m n y  de la normalitat, i pel que ía a Catalunya, la n w n a l i  n'és 
ben h y  des de fa molt temps i fins ara no sembla pas que ningú s ' e W  a fer-la 
tranar. Qui mana de debb a Catalunya eri aixo de La Uengua és el GEC. 

És molt possiile que hi hagi pwxmes que no skpiguen q& & o qui 6s el GEC. 1 
n'hi haud que, tot i sabent-ho, aoinriuran dpiiques. 

~ & p i m e r ~ - p e r a l s q u i m s a b e n @ & o q u i L e l s d i r C q u e 6 u n ~  
& pasoncs @mes i dwts) que va donar a coneiw l'any passat eam a tal. Nas- 
qn6 per plantar cara a 1'Inslitiit &Estodi Ca$llins, i s'han especialiuat a desrmir el 
cata& ccm a llengua de c u i ~ a ,  advocant, en la prira badici6 del romanticisne honat, 
perla llengua del pobie. Aquesta és la &finici6 d'inmcions més imweat. Dessoia, 
el popiüsme es &orma en espanyolisme i les "facecilitats" en demagogia, 8th que 
eüs sdn els JNcs dicudors de les hamgressions Unes msgressi011~ que han con- 
vatit amb llei amb un absolutisme impensable en el mes namativista dels no&- 
*. 

La seva marEada 6s l'& &l cauils. al carrer. Un iís genedment llunyh de la Ilen- 
gris nommiva piiwnta anys de Dictadura no han p s a t  en va. La gent que ara i6 
de 30 a50 anys ha esaidiat qmnyol i m espanyol. El camí m a l  seria que de mica 
en mica aquestes pasoacs es "noma!iviaessin". Dones, no! El GEC ha descoben 
que & molt miiior-sotsetot per a les seves bnlxaqm i pet a la seva i g m h c í í  
que tMhom es "dasormnativitzi" per tal que ningii no expenmenti el hauma de la 



maaca de wneixements Esaanya ammpci6 de Seiisenyament. De be11 nou, han po- 
sat de moda "el& salvatge". Perb ells, com que en tot aUb, c m  en Uengua no hi 

I entenen s'entesten a cmm's científm. 
F i i  aqui, les "qualitats" Objectives del GEC. 
Pero aquests saiyors i saiyaes, que s'han d'aumnomenar "els üe- de la 

Uengua" perpub nlligú no s'ho acaba ben M & d e ,  ampten amb el sopon d'algim 
partit no pas gaire catala i amb la complicitat d'algun altm que no vol paoblmes en 
quest punt -tampoc no es nota m+ que s'han encsnegrit d'instal.lar-los. i ts 
evident que ara per ara tenen la qual asa vol dir que manen. 

Tenen a la seva disposicib: I"'Avuin, d " D k i  de Bam10nan i la Gxpaci6  Ca- 
iaíana de W o  i Televisi6 (Caíalunya M o ,  TVE i Canal 33). 

Altrament. pel que fa adiaris en llengna esplinyola $nt "El Observador" m "La 
Vanguardia"o"ELPais".els~períalquem~iiüillmtsscs&dcstnicci6 
del catai8 Pinsaqul,Cslbgic: s 6 n d i a r i s ~ t S P e r o s i t a n i a  Uusi6elsfala 
descoberta del me& catanyo1 i iant el Uoen. per quk no el fan &? 

Pero encara no hem acabet. L'lnstitut d'Esaidis Catalaw, que fins ara els havia 
esiat vedat, eis ha cridat m u k  I'ajdin a fer la leforma del diccionari mmatiu. 
Algins dels seus membres (membm del C;EC em refereix0)junt amb el p&&nt de 
la Secció FiIdbmCa & SEC f m e n  una cmiissi6 ocr a esadi5 la Feforma csmen- 
tada del noshp. ki. (üé. aixo de no&e ts un &K aviat d e i d  de ser-ho). Han 
~aI'~td'EshdisCatalansmuinisUide780@a,mlalasevarm\joria 
castellruws o acastelhades, que la W 6  Alolbgica ja ha acoeplat (segons diuen els 
diads). 

Fa mis d . ,  un membre del GEC ha eraat po~sat per a la mmalitzpci6 linm- 

i ~ ~ ~ ~ ~ , ~ d u i e n ( a q u e s * l ~ t s 8 i ~ g ~ e e t s ~ g a t s d e m i i l i t z s r ~ ~  
de la RENPE saan anpleats de la c e i n m  i que la Ocmdimt instrrrira aquests 
emp- 

~ o n e s  M, alguna persaia ha el (;EC per a portar a m e  la M*maliaa- 
d6n l&íMca de RENFE, i hi ha crol.kcat -una bna canon* un dels geos 
membresbres 

Tomem ara a la pregunta inicial: qoi mana? 

Noto:Enshemassabenuuphacstatja~adatdeTWCanal9SÚItim 
corrector d'aquells qui gasaren piantar cara a ies m e s  anomadom del seu d b c -  
torr general, Amadeu Fabregat. A brea d'am, js no en queda cap. Tots ells -i amb 
eUs la defensa & la nonnativa-han asta[ fwgitatsde la TW m i m t  el sistema 
de La no renovacid de contractes. 

Atb que k normaliascid del camU a ia RENFE ha esiat encamgada per Gond- 
lez Navas a Xavier Pericay, parent ideolbgic de Fabregai. no ens sarprendd gens que 



aviar va& a plwr a i'atur les pwsaw que fins am s'ocupvm de la qik~i6 d& la 
llengua catalana a REMIB 

D c f e s C s b e n ~ p p e r ~ d s ñ u i n w a e r S c o n e h e m e n t s d e l s ~  
m, pera sobresortir, en qaE? 

ia mposta Cs fcqa clara. Potsa t'bauríem de wbar m una nwa pregunta: qui 
&paga? 

Dc segm que la iimgua catalm ho agraifia 

LA LLENGUA DEL FUTUR 

Esteve Vaih (PerpBIyh) 

Des d'ara, ja podam afirmar seirie problema que el caW S& d'aqui apocs anys 
de les kngtks m& parlades del m6n: Rs evident Com que la la Umw 

i$ d.aci a poc tPmp &l pnstigi de la kngua &-Madrid. F i s  i tot eis andalusos, 
exkmenys, afagomms i altres podran dir que parla caials. 

Ve't-ne aquí duas pmves: la @esa Q I'ds del verb "seguir", en Uoc de deti- 
nuar. Ex: "SegneDro menjanf ja que tine fam." Els mitjans de comimicac16 catalans 
("Awi". "El Temps", el "PuatGW i "Pnp"yS", TV3, Catalunya RMio, W o  
Arreis, etc.) usen aqwsts Q s  mis scnse distinn6, scnse N tenir amsci- que 
"pemguir", "donar cootinuació a.. .", 8e diu "continuar" i "no pas seguir". en caral8, 
El "seguir" 6a @uiannmt usat per la fonnapgnssiva (scgueixo mtant.. .) m68 
que pcr la frmna simple (segoeixo imrocent). 

Recadem, per aúrb, que "seguir" e x b i i  ben M en cata@, quan &m: Te'n 
vas? Te segueixi" 

L'altra pova de perveni6 & la iiagua Q la @da &una Uetra ianooent, ia 
"a". Pn cata& -val la pena d'ho recordar-, "a" no innodueix pas un nom de perso- 
na m h i 6  d'acusatiu, cuiwhiamnt al casielh. 

Agafwn un exemple: 

"Estimi la MUia''. m catala. 
"Taime Marie", en írancks. 
"Quiero a María", en casleUa. 

Tret del cors (Tengo c m  a Maria"). el &@ Q I'única iiengua latina que WII 
la fa111098 Iltori, precadint un nom de p a n a  o un grup de psones.  



El Iwaants, el fmncb, l'itaü& t'occiih, el nmanx, el porni&, el d$imata i d 
estal& csP no =gneix pes Is regla espanyola 

Tai com I'exempk -1, squesia "a" és hiper6eqaent en eIs miljans de co- 
municaci6 peeiiais. Fins i iot. scpot afi- que sq- incomccíons -u>taUnent . . mxmmis al Nord del Pirinnt- sallen sovint & la boca & polItics nacinialisle$ o 
Mqmdentistes 

P&m prcdmiim que d'aqui a 5 o 10 anys, 1'~td'Estubis CataJans se ve& 
obiigat d'admetre ~questes barbaritats. Uanws m famn mtar de "prkbs prülo- 
50s". A p m g u ~ m  dDncs a anticipar el futm; cmpanys. 





ESTUDIS 1 TREBALLS 

Santiago Pey @arcelona) 

A p m e i t  de la gentil t r a m a  del Vocabuiari catdk-almany dc 
1502. m t  en facaímil. de I'ediu6. tamb6 en facamil que feu &e 
Bamiis I'any 1916. Quí s'hi intenssi el pM dananar a quakw1 Uib=zia. 
8mbISBN 3-927884-a-5. 

El iiibre m'ha vingut al moment just que la vella edici6 ja ambava gairebé a 
desfa-se. Una adquisici6 -la vella edici6 de 1 9 1 6  que vaig acmseguir, a la fira 
de i i i b  quan encara la fira de Ilibres venhiren aa al Paral.lel abans de la guerra 

Jo, aleshoíes d o m e s  tenia trMze anys- Wmenpva tot just a interesar-me per 
les Uewties -concretament la meva. la catalana i m ó é  aer l'aiemanva 

Peique fa a aquesa. era una cosa gairebé ioevitable. pan part deis iübres que 
hi havien a casa eren en aiemany ja que el men pare havia eshidiat i fet l'enginyer a 
Winterthur. Si bé jo no el vaig arribar a conb'iaermai-va morir jo tenia un any 
i, per tant no en vaig rebre cap influhcia M v a -  I'embolcall massiu de llibres 
alemanys on vaig cr6ixer va ser, segurament, una pmsi6 inhisa. 1 em vaig posar a 
wluduu l'alemany. 

Així va comenw. Fed. encara m'M va ajudar, indhwmeni, la barata a la qual 
*m arribar un company del mateu curs de bat%ilkmt. Vgrem fer un canvi -jo no 
r d o  quina fou la meva conuaoferC+ ei nsullat del qual va ser e n m  en posses- 
&&k: "TaschenwBrterbuch des kaialanischen und dculschen Sprache" de Vogel i, 
ahora, de 1'"Sprachbmckhaus" de 1935 (era una edici6, naturalmeni, de I'kpoca 
nazi). Ambd6s Ubres foren capitals per a mi! 1, inciiat pel pdleg, immediatament em 
vaig dedicar a buscar el "Vocabolari catals-alemany" que Vogel hi esmentava. 1 
quan, finalment, el vaig aconseguir. ea va convertir en un llibre de capcalera. Ultra el 



descobriment -que m e n t a  'iü Stegman e0 el su @le- de veme que es pcdien 
dir mots de no gaim pudiclcia, lo seva orakmcid no responia a un cnferi &&tic. 

El "Vccabolari catalll-alemany" coincidía wnceptualment arnb unes bonoscs 
idees que mtia bullir dinm meu i que hevien vingut susdades per unsalaes liibres, 

/ tamW adquirits al m m t  de abres venturers: Les mots latins, grwpés d'apits b 
sens et I'etymdogie de Michel Breal et Anato11y Bailly i el Recueil de m o t s f i ~ a i s  
par ordrc de rnati2res & B. Pautex. 

Aquest wncepte redacciona1 i que citen, mmés de ps& com un deaü cir- 
comstamial. Colon i Sobemas. quan parkn del "Vccabolari" ("la cüsposki6del Vo- 
caboiaS no és pas 1'aifaWa d'un diccionari, sin6 que, d'acord amb el B 
paCtic del manual, el material lexical és ordena segons gnips lbgics"). 

En canvi, T. D. Stegman. ho remarca qeiahneni en el prbleg: "Qui hulegi el 
Vocaboiurí iarh els seus pmpis descobriments. No 6s clersflcatper odre dfabztic, 
si& p r  mat¿ries, cosa que t¿ Pavanratge que na es necessircn dues parrs. catald- 
demany i alemy-cmald, sinó que es poden lriar ies pmoules o expressions d un 
c a q  xmdruic a partir tan1 de la columna catalana com de i'alemanya." 

Si M. en aquells mcnients, jo enun;t no tenia cap idea del que podia ser I'onoma- 
sidogia, sí tenis una cosa clara: e.is reculls knicsper m'mn mdt més inie- 
nasants que elsdiccionaris &&tics. 

1 és que va serper aquests mateixos temps que, en les meves estades estiueaques 
al Ribagoqa, havia descoben el feooment SUMnímic i m'havia posat a recoiiir els 
mots que diferien deis habimals meus de4 dialea barceloni. 
Eis movr que anava mpkgan t  els procmava incarporar a una classiicaci6 que 

em vaig anar fa 1 modificani en el c m  dels anys. 1 el critai del "Vocabolari", em 
va ser molt orientador. 

Copaar un mot i fiw-lo en una llista ahb&ca es comportar-lo al ~ a n ~ ~ i r i ,  ja 
que si un hom no tépm meinbria per a recordar-lo. un mot dins una llista aifabMica 
es, malmeni, un mort. 1. qui és capq de te& sempre prou membiaper a evocar el 
m de wses especlfrques? Si no tenso no et ve el record literal, mdt düíciient et 
ser$ posible medir al signif~ant, rol i saber que bi ha -a sospites que be hi ha& 
d'hamr- un signifícant que cmrespongui (o @M equivalgui) al significar que 
t'interessa &ixer. 

1, evidenaent. el meu pmblema de wnsenar els mots que anoiava del pariar &l 
Ribapfp, no m'era moIt psssaat-los en un ordre a l í á W  que no em mis de m 
quan wiia saber com es dei una sargantana a Boi o a Pont & Suen. La pmposla-so- 
lució o f m  peis llibres tirancesos esmentats i el "VocaboW era 4a lm banda- 
no tan sds claríssima, sin6 que anava perfecuunent d'& amb mts els pimers 
vocabularis que q m e k n  en tots els idioma i tal al ea fa Fa, gentralment en 
tots els üibres que es destinen a w n &  una alba Uengua. 

De fet, mmés caiia establir uns mots WLsics molt geneiics: animals (de quatre 
PO&S. que voten, que s'amseguen ... ), wcidents del tareny o dels nus, menjars, 
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aaions de trebali, etc. Tal wm es veu. les idees aui tan @mitive& que va caler 
reemplaqdes per d'albw m& contraes i especifiques uw m& s'anava smpliant el 
=di de mots.. . Els animals que volen s'havien & desüiar entre acells i insectes, en 
els menjars calis distingirentre alimenb- W c s  i etc. 

Val a dir que en aquells anys (1931-1934). quan jo tenia 13-15 anys, no tenis ni 
idea que hi hana hagut un Roget, a mitjan segle passat! 4 de iotes les seves qüe-  
lesenunesalas Uengties... 

El revuisiu de I'ordenaci6 mnBtica adopm pels Ubres esmentats i sobaetot del 
"Vocabolari", va ser deciiu en els mcus pimers nntactcs amb la lexicdogia. Fou 
~quetamMvaig~brirlaClsssiticaci6Decimal,quanvaigpoderaccedV 
ala Bibiioteoa de Catalunya. Ls CDU. tradtirda en fascicies pel meu e&mat profes- 
sor & óesprés, el Dr. Robi6, em va captivar i em vaig dedicar a inteotar una ciasdñ- 
caciódecimal de h p  uies... .. . fins quema m& tard. des@ d'altres, el mafeix Dr. Rubi6 em va una 
gaikda d'aigua E&& "Era de preiendre una classitiraci6 decimal de les pa- 
des ."  Quao m'ho va dir, hi bavia maldat, debades, m& de den anys! 

Malgrat tot, aquest relatiu frach. continua Bgraint al "Voceboiari" bwa-me 
oben ek uiis en aqueUs moments i haver-me assenyalant un cami que añwi em 
dura. El re- catali-alemany cm va servir de pauta inicial. RoMi n'& cun ea 
vea de malmenat 01 "Badsn, ple de notes, refedncies i in-. 

Fwb, de- les evomcions pemnais relatives al "Vocabolari". Mem del valor 
que té, per eii mateix. En pincipi, continua conservant la seva validesa fonamental 
per apmdre l'alemany. Natiwlment, que qui ho vulgui fer ha& & fer un doq 
d'ada~Wi6 ni Uaiguafge d'ad. 

D'alm bula. el "Vocaboiari" d6na lloc a plantejar pmblemes que ara tomen a 
str vigenis. Perurunple: I'estabüment & mota Snbnims sense prefe&&cs per cap. 
Com el cas de diable i dinioni, de wlta i arcada, citats alhora. Un ahe En el 
"Vocabolari" és esmentat que l'equivalenr de nchmen 6sprendrc. Amb r. Ara bé en 
el reparai aüaW establen per Bamils, al lexema prtndrc s'hi afegeix prndre. 
Perb. quan consultes el mot en l'áginal, veus que la parauiapcridrr (sense r) -- 
ponalmotalemany,awiendesJs&hen ... 

Realment s'ho vahiria que hi al& que es p r e d  snosament el fet de 
considerar el & que va tenir aquedl qui va assumir la tasca d'adaptar un vocabu- 
lari itali8-alemamy del comeqament del segle xvi aun a l a  equivalent, alemany-ca- 
tal& Cm &que en el sede m es va tenir en -pie de fer-ho en Uengua cataiana i 
M en caselb? Cal mordar que, per aquells mps,  tot un emperador #origen ale- 
many, un Hasbsburg, es pmia la molestia & parlar m caraiB a les nomes Corts Perb 
mara hi ha mes coses que m ens poden deixar indiferents rektives a aquest llibn. 
Una, k identificació de Tí1 Siegman, segons k qual un exempiarde liibre -re- 
iament d que hi ha a la Bibliotem- fou adquirir el 1512 i anava destinat a fonnar 
paft de k biblioteca de Peinando Col611 (e1 fill de Cristbfa Coloml). La cosa no 



&ixa de ienir la sm &da: mi ti11 de "el almirante delas Indias", intaessant-se per 
l m ~ ~ - ~ y ?  

El mm d'aquwt sani italia ja apareu catalaniw dts de 1651 en el Mmd & 
Nowk Ardits o Dietmi de PAntic Conseil Barcelonl. 

PeraRoensdoIqoeelsSanMaLrca<alans(deCartesF~,Edi~~laHot- 
miga de Oro, i de Bmabé D a h u ,  & les Publicacions & i'Abadia de MonWnat) 
igncuin aquesta eatalanilzaci6 i p d i n  de sant Nicolau de Tolmtino. 

En la Oran EnciclopMis Ca- eI sant no té entrada propia: (en la segona 
edici6) 6s memionat dins Toleníino com sant Nicolau de Tolentino, 

La W a  del sant Cs el 10 & setembre, i en molts anys apereix en el Dietmi que 
aqueU dia sls cpwUers mb les WPislgnies amsulars mven a oir missa i pegar al 
santa la cqaüa de q& didispova al mvent de Sant Agusti. 

Diu i'anoiaci6 de1 24 de maig & 1651 que els senyoís consellers anmn a pegar 
perqd pel seu mil& i el de Manla SanIissima wlguésmillaar del mtegi &la ptsta 
ia ciutat. 1 afegeu "Nota que per in-6 &l glorids pan san; Nicolau de ToienII 
moites person*r form desüimades &l dit mal després de ser encoatirdes, i obrb dit 
mnt gkni6s mdts i divtrsos tniracIes amb diversea persones." 

Alhament. coaeixem d'aquest sant dos goig8 (que n?produXm). pmcedents de la 
c d . l d 6  de Prancese R i i  h d ,  de Barcelona, un de cap al& 1870 i I'altra de 
1889, on llegir el seu nom catalanht. 

Han confegit aquesta mia amb l'inient que eis autors &ls Ssntaals i de la Gran 
 catalana, en íbhires ediciis respectin la caiaianiaaci6 d'aqucst nom, 
tant com ho facin amb ei nom de tants d'alües sants estnmgm, amb q& snun con- 
segocnts amb la histdria de la &voci6 de san; Nicdau de Toienti a casa mira. 







EL iWTE DE LA COMPETITIVITAT EDUCATIVA 

La mpetiüvitat psideiu cada wp amb m& iniensitat t'activitat &mico- 
empSanal i cofmg(Lenúnent també l'acds al üeball. El sistema pmductiu d'un país 
6 tan pfiaritari que el# governs no poden ni deixen de prestar-li la maxima atenci6, 
una atenci6 no tan sols dirigida aregular i a poteociar l'ecommia, sin6 a mC.1dir en el 
que damzament s'han anomenal les noves primees matkrks del comm intemacio- 
nai: d s  caieixements. t'e<lucaci6. h infmacib i la intel.li&nciappada, aspectes 
aquesta molt duectament reiacionats amb el sistema educatiu. 

Wvitat podoctiva social i mofa S'& de savir necesssriament. han d'estabiiu 
relacm d'entesa ja que runa no pot progmmr snse I'aporuici6 de I'alm. 

Una de les @eres fites govemsmentais 6s awnseguir i'escolarltumó de tots 
els ciusadans, l'escolarització extensiva i un cop assolit aquest objectiu. molt lloable 
i indiscutiblement democrhik, el segon pis a fet és elevar el nivel1 qualitatiu & I'en- 
senyameni segons ks exi&ncies econOmiu~-~~Lils. 
Eh patsos amb econmia de macat. sabubrs que aquest és cada vegada m& 

uitanacinalimt i més regulat per una f a  cornjaxbcia, han vist h oecessitat d'a- 
dGquar Um sistemes educatitu a la nova reatitat, d'aqui que es p l i  de cmpetitivitat 
eduuitiva com un valor afegit a la quaüiat de I'adocaci6, & manera que aquesta sigui 
m& tial socialment i m& rendibie en temes econbmics. la ningú no dubta que cal 
o& d'obra qualiíicada, i que unabona pt & la seva fmaci6 ha d'anar a c&rec dels 
centres educatius, i també que cal dedícar m& recmsos a la mvesigació tant tknica 
can educativa 

Sembla peninent que en endavant les nwes pmpostes educatives s'haurien de 
planificar segons esntdis i proqwcions de merca econbmic i laboral. i també sem- 
bla evident que hi hauria d'haver una conflubncia d'intencions i de wluniats per a 
pasar en obra els nous programes educatius. En aquesia conííubncia intencional s'ha 
de comptar, sobretot, amb els centres d'ensenyament: mestres i professors, ja que a 
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clls campndd  d'implementar les innovacions que &ven d'aquest entaulamcnt; 
canvi mbwancial i aecesSan que s'espera del sistema educatiu. 

Per acabar tan sols voldria apuntar aigmes propostes i reflexions en aquest ~ent iE 
la simplicitai amb qui? les exposaré no pmfm pas eludir-ne ki mpiexiiai de les 
imbricaciw. 
- PrwBoun la invfSigaci6 educariva. sobretot entn: els wisenyants. amb suport 

i incentivaci6 per pan de l'Administraci6 i I'asmmmment t&nii i universkd ade- 
quats. 
- i'er extensives les innovacions educatives que s'hagin cornprovat que funcio- 

nen, tot donan[-les a &ier per mi[@ de wngrassoB, smposis, visiies, pubiica- 
&m, etc. 
- intensificar els programes de fomisci6 tecriolbgiia rnitjanfjant I'dlirnent 

& convenis e s ~ > i a - m p s a  
- P,tar  una atencid preferent a la fonnaci6n inicial i pwmanent del pmfesso- 

mi, a& que no és p d b l e  innovar el sistema educatiu seme actuaiitzar la fomaci6 
deis emnyants. - Impulsar intercanvis d'e@beies educatives en el país i en e1 camp inter- 
nacional per poder aprsndre d'aitres expsibncies i d'aiues paYso6 Mirar cap a Euro- 
pa i ai mdn amb maitaliiai utiliW i crítica aihw. 

En definitiva, que td sistema educatiu pugui progresar amb autommia, sense 
intrrf&ncies cenbabtes immobiliaadores ni reianiatanes. i tenir l'encert de pren- 
&e dwisions i d'actuar d'mrd amb els nous temps. 



SOCIOLOGIA DE LA LLENGUA 

NOVA SECCI~ DE LLENGUA NACIONAL 

Jcsepa Hugiiet i Biosea (Barcelona) 

Llengua Wona l  ens ofereix I'oportunitat d'encetar una nova secció: Sociologia 
de la llengua. L'abast d'aquesia nova seccid ha d'6sser prou ampli peqd s'hi pugd 
encabir una gran diversitat temktica. No som qui per fer ümilacions, ni encata menys 
esfabliu cziteris nsaictius: s'anii8 mnfrgmant amh les apascions de tots els qui hi 
wlguin dir la seva Una pata obexts a les opinions, els estud'i i les au?ilisis & la 
W i a t  lingUSs~social que tinguin claredat expositiva i intencionalítai W o r m a -  
&m per a incidir sobre e1 futur de la MsPa llengua nacional. 

Cai fer una remarca sobre k intencidmtpenlt& darme cada ideologia política 
hi ha una conce,pc¡d ben dicerent del que Si$nifi o hauria de si- la M i a t  
iingüfstica; terme acceptat per la majorb perb que d significats ben diferenu Jlegons 
qui l'usa. 

La iinglüstica tebrica s'ha ocupa1 de la relacid entre Uengua i petwneot, pero de 
ben segm que I'acci6 &l poder titeracciona sobre equesr~ dos elements, Uengua i 
pensament, tot modifíant-los. Les argumatacions polItiques generen una manera 
eqecffuxi d'intepttarel m6n lot donant m signifxacid conicm al llenguatge. Un 
exemple: la discincid entre Uengua prbpja, liengua coofacial i Uengua oficial o d'emt 
no té alba motivacid que la de reiegar a segon me, o sia a minorar les llengües de 
les nacions sense sobirania política. La mioonici6 Q, doncs, poducte de les inteipre- 
tacions polítiques, que sempre ienen Uitenciditat titervencionisia per modificar la 
m l a c i 6  de forces d'una i alba llengua; la de L'estat i la de la commitat cdonitzada, 
la d'un Cis-poder üng(ifstico-social sobre l'alire i aub sempre deriva cap a un coníiic- 
tz d'interessos. Xabier Vilhar ens ho expliieiuiva ben clarament: "Que desgraca que 
para subir um, tenha que baixar o wüo!" 

Desvelar les intencions lingüístiques &, les diverses formacions polítiques i 
gmps socials pot ser un pimer pas per a chiíicar I'esiat de la qüestid. Un segon pas 
el constituirien les actuacions per a modificar-ne les intencions, i aquest és el pper 



quepen S e i d  tlengua Naciaial en ale- sobre d pwill d'extinci6 de la m- 
tra Uen~ua, pow>ixe campanyes can "Cgmlh Sntca Llengua Ofiial". denunciar les 
manidaes del blwr.risme, els hincas fan~smes i &S reninicis lingüístiques, i oair 
vies pcr a la d e x i 6  i l'an8a9i IingUistica d'hbiis c m  l'ensenyament, i'wteasiii 
d'w, da c m - .  m. 

És per tant del tot patincnt i necessari disposar d'un hgan d ' c x p d 6  mm la 
mvista "Licngua Nacional" per divulgar el corpus argumental que entre Mts eis 
CO- anirem cooshoint a I'Cntw & ia mtra ilengua Llengua Nacianal 
h a d  #estar amatent en tot moment i al smei dels qui vulguin prwmar la nostra 
llengua aaeioial. pomoarela i restituir-li la plena vítalitat i utilitat d'ús dins tots els 
territoris que la teaen com a pfbpia. Tasxi no gens mil, perb absolutamcnt imnun- 
ciable. 

C A T A L ~  LLENCUA NACIONAL 

El prods de uormaüaaii6 linflstica del cata& es troba en aquesU: momeots en 
tina situacid d'esfancament i de cfmfusió. üesprés de. mes de. deu anys & mabilitza- 
cions i de deba ha quedai en evidencia, entre sectors importants de la pobiaci6 
sensibüitzada per la situacid actual i el him de la ílengua, quins són eis factors es- 
sacia13 pera la =va nemalitzió. 

Només srrd possible assolir un iIs normaiitza del caald si la llengua esfo necss- 
sciria m lais els M i i s  rf ks fonamentais: en la vkt< política i social, m la vida 
ecodwuur i comercial; i en Yespecrabie i el lleicrc... 

ELS OBSTACLES DEL REGIONALISME 

En aq- caidiciotis si el pro& iingiiíslic no a v q  cap a la plena nomalit- 
mi6 Q pels obmcles que es deriven de la poUtica linglilstica &h govems autonb- 
m, iiiosols&Lspliticalingois~icasinótambédelaideologiaquelasosté, luici 
W o g i a  essenciaImen1 regimlisia. La ideologia regioOalisIa ofc~al 6s justament 
d brou de cultiu en qub es desenvolupen tot un conjunt de subproductes ideolbgics 
contraris a la plena normalitzió & la llengua catalana. 

Un d'aquests subproductes idwlbgics del regionalisme. mQ coneguts i ins- 
tal.lats, Cs la ideologia bilingilisra que inspira l'&cia de la política lingüística de 



mica. La ihlogia bilingÜii-até en I'esshcia mateGdels seus piantejaments. la 
impossibilitni &arribar a la plena ~rmolitzacid ling~ihrica, 6s a dir, la impossibili- 
tat de piantejar la Ucngua catatana m a Uengua fonamental de relació social dins 
l ' h  linguistica que ii & ptbpia 

Una a h  te&mii del regidisme encara en vigencia entre elguns swtm més 
v u i c ~  a f a p U  central & I'Estai apanyol. i de caracteristigues m5s oblament 
espanyolistes. és la de tipus [crrowrLria. fomentada de manera íntennitent per liden 
repipsenmtius del PSOE a Wunya.  Tot avaq cap a la ~mialitzaci6 6s inteqxe- 
tat, segons aquesta tewWcia. com una agressid a kpd>iacii noc-f. En 
les =ves &lrorscioos, sqoests liders espanyolistes només defensen, pero, la Uen- 
gua espanyola -0blidant tota la lata de Ueugües dels irn- la qual cosa 
revela de manera escandalosa el vexitable objectiu pro-estatal de les seves argumen- 
tacions. 

Amb aq- ideologia lenouxisia mbé es preién impedir quaisewl avaq sen- 
&le & la noomaliaaci6. 
Hi ha molm d'aitres manüemcions del regimalime espanyolista dins el con- 

&te liagafstic en @ es nobai iosexit el pmcés de nomialitzaci6 de la llengua cata- 
lana: ens l i m i i ,  @, a afegiz I'expmsi6 m& ncent i que ha c e n a  els darrers 
de-. la proposta d'espanyolitzacid i de regionaIUraci6 &l &I & Iiengua. 
Aqnesta ten&ncia m i x  divaas gradaciw que van des de I'espanyoliIzació 
m& desanda i eqwpbtica del blaverisme valencíi ñns ai regionaüsme fragmen- 
t&x i espanyolikant pomogut per pweones amb respomabilitat en I'assessoniment 
lingtlistic del País Vaiencíi i del Principat. El pretext amb qd es volen 
apes te8  posicions m&grades dins el pocts de nímnaürzació de la Uengua catalana. 
és f 4mximaci6 a la Uengua parlada. Aquea submfugi Q utilieat per a donar pas a 
castelianismes inadmissibles i per a &ibV rota expessi6 & la Uengua mialana que 
m sigui cshiciament del parlar de la mi capital regional. La unitat de la llengua 
6s obstdda m la comunicació quotidiana i el model de Uengua 6s empks cap a la 
patuesització, tal com ja ha eyrat assenyalat en els debats que bi ha hagut e n m  del 
tema. 

Tot plegat planteja una siüm56 lingíüsdca foqa complexa en la qual cap esta- 
ment oíicial no sols no hqa cap dkeceiu c h a  de lynmalitzaciiá sin6 que es d6na 
cobemni ideoibgica a rota una cok d'enabms mgionaüstes, com eis que hem 
apuntat. que s'oposen des de diveraasposicions i actitnds a I'avaaq del pmés norma- 
litnrdor. 



LLENGUA NACIONAL CONTRA LLENGUA REGIONAL l 
@st pan~wma que hmi desctit breument ens mostni quin t% (o ha d'bsset) 

l'eix centnll& la Uuita p e ~  la lengua. 4 0  que sintetiiut les cantradiccioos fona- 
mentais que afloren avui dia en el ~nfücie üngolaic és la cmfmbció entre el con- 
cepfe de Uengua mcionnl. al qual aspiren mtes IES voluntats realment ncimalbado- 1 

res (les qDals es iroben en genesal foca dels mies de poder); i d  wncepte de lkngua 
mgional. dauera el qual s'a!inxeren els diffmts secm responsablles de la politica 
IingUistlca vigent i oposats a I'avan$ de la ncumaiitzaci6. 

D e h  de banda pianrejamu*s en qub la uiracterimi6 de Uengua "tmcbal" 
ha ewkvingut rOrmabm (wm el que r e p m t a  el cas uiandts) podan dU que de 
manera general una h g u a  esdevc! liengua m w n n l  quan 6s la kngua g e d  de 
nlaci6 mial dins el conjunt & la naci& 

La Iínia d'acció que es basa en aquest concepte s'orienta, doncs, alhora cap a la 
P(tM normalirracid sociai de la Uengua catalana, i abastant la tomlitm del ferritori 
nacional. Nomia l i~ i6  üngtifstica v01d1-A dir. per als qui Uuitem peqk el catala 
sigui la I l e n p  nacional deis Paises Cataltuis. avanpr en el pmé8 de catatanització. 
~umQunaob~quenocaldnare~sinobihagu&perpan&I'eneanicun 
d o q  fan gran per estancar el prccés de n m e c i 6 .  Conv6 recordar, doncs, que 
aquestprccés de nonnaützaci6 no 6s una abstracció sin6 que es d6na en unes condi- 
cions ben determinades que fan que avui i aci nomditzaci4 sigui equivaht a cata- 
Isnitzacib: i més encara, queel p& de cataianització Iingiiística s w  un &ls eixos 
fonamnitals denacionaüaació. 

Aquestes s6n unes premisses que encara que pmu sabudes Eal no cansar-se de 
repetir i & mordar. 

El &ter nacional d'una kngua s'ha de reflcctir. dona tant en el seu iis social 
genemlitzat, com en la nomativa que ha d'6ssw alhcna nnivexsai, auMcenmda i co- 
hesicmadorn dias i'h lingiiisika propia. En aquest sentit, podem observar W- 
rnent que les diferents posicions partidhies de I'esauieament regionalista de la llen- 
gua catalana s'oposcn, o bé a lap le~ud & I'ús social @iigilisúne, lamuxisme.. .); 
o M defensen nomatives apanyoliaadores i fragmentadores. 

La contradicció llengua ~cionnl l lengua r e g w ~ l  concentra, per tant. tal com ho 
apuntavem, els trels essencials del cunfücte en el mcment actual. 

OmCIALITAT, MODEL DE LLENGUA 1 ÚS SOCIAL 

Que a q u m  contradicci6 míre llengua n a c i d  i Ilengua r e g i d  ha@ pasa a 
un primer pla revela la nccessiia de polirització amb qub es mba la Uuita per la 
Uengua Aixb vol dir que els movirnents de Uuita per la Uengua que s'articulen en 



apuests moments han d'Wr difaents dels de fa &u anyr han d'Csser m& clsrs 
políticament i més deñnits ideolbgbnent 
M& clars yoüticment en el &t & piantejar de manera més obem els &jet- 

~iwpulfiics i la relae'i entre el&. 
TeniruaadefiBiEi6ideoMgica&gn~iwldrs.diranarmeS~dclaUUita 

~ O g í c a ~ d & f e n s a & I i & & l a I I e n g u a i e n a a r e n a s p t c t t s q a e ~ n t s a n -  
blaven indiscnMs i inhdbiee, cam 6s la qüastib del modcl de Ilengua a &fensar. 

L a ~ t d e d e s i t n a c i 6 a c m a i ~ í m p e ü d x ~ W e s ~ p e r q U t  
eis difaents htors estaíi nlecionats e n t ~  &. Així, p e ~  exemple, 6s un objecüu 
impmant i adeqw al manmt actuai, ia reivindhci6 del "caiat8 Úniia Ilaiguaofi- 
cial" perqpk pianteja mia Ma clara per aecweguh fa que el catala sigui ona U e n p  
n e & r i a s o c W t  M, peniuk. aqueslll RivhdicacMpigui serptenamcntefw 
i no sigui IiIlleda politicament cum a marguial o discrimhradaa. cal que el moviment 
&UuitaperlaIleBgualapla~egialcosfat&l'~ticaci6dcS6sbDcial&l~ 
necw en eís difereats gmbii i tamM situant adeqadment el moviment de Uuita 
perla iiengua en reiaci6 al moviment imiependentista (o en miaci6 a Sobjectni de la 
Mependencia politica). També al modd de llengua ha de ser expücat en funci6 deis 
pmbhnea que ea plantegen en l'& &al quotidia de la iiaigus cataiana perqub les 

wbin eí miixim d'etic8cia i de viabiliw. 

SOBRE ELS OBECiWS FOL,fTICS 

Ha dlsser independentista el mwiment pel "cata& U e n p  nacional"? h evi- 
dent que els objectios de wrmalitzaci6 Lingüística estan cada dia m& vinculats a la 
conquesta de la Independhcia Els exemples W c s  ens mostren que nomá s'han 
donat p x x s o s  clars de nmalitzaci6 quan s'ha amwguit un marc estatal pmpi 
cap% de regular amb plena p o t m  la poiítica ling&ica al si de la nació. Totes les 
6edcracions o confedeiaum fmaiment igoaliignei, s'acaben h t a n r  de manera 
sensible vers una desigualtatreal (d predomini de l'alemany a Sufssa i del 6ancb a 
B&lgica sán ben evidents, matgr;ll una legiM6 ofcial foqa avaqada si la compa- 
rem amb ia d'altres atas eiaopeus). En el nom cas de submissi6 a dos e s m  fona- 
ment imperiaüstes. la neccssitat d'lndependbncia encara 6s m& palesa. L'única 
igualratrcaléslaquesitueenunmatcixniveUtocw~esMcions~~de 
su-i6. Aquesta 6s una argumentació que cai anar fent peq& á la miitat. pel 
que fa als objecrius polítics a acmsegnir mi111 en compte la coosidemci6 esüicta 
d'objectius de normaiitzaci6 linglitrtica. 

PerU la lluita per la llengua si mmCs ti@s com a Cmica expressi6 la &cid de 
la neeessitat de la m&pendencia política perdrui el seu abast i nduiria les sevea pos- 
sibilitats d'incidencia en el pla poUtic. 



La hita psr la Uengua, la Uuita pel "m& Ilengua nacioaal" ha de -la seva 
ñridench poütica ai un pmpma popi de nivindicaEions socmlingeistigueg Cal 
un programa de polfriea üngrllsrica que deñneixi ds usos socials necesseds en & 
difmts hbits com a dx de les mobilitwions i accions de Umta per la U ~ g o a  
Aqiacst pogmma ta de permetre anar avanpnt menire els objectius polítics gcaaals 
no s'bagin sonwguit i, d ' a h  banda, el fet de pomir una poUtica IingUfsti- 
caben definida, hade fer que la coagwsta del poder politic pgui mpmmm I'a- 
&finitiu en 111 nod tzac ib  lingüística tot superaat possibles e w ~  coa &del cas 
idand8s.onel~politicpropinohae~tal~d~~etarun~s&omnalit- 
s i 6  lingüística. 

PelqnafaQacs,dOactame~fpollticdelallnitapwkUengua,podemd 
els s e m i s  principii d'un moviment "perla Umgua nacional": 

a) Cal elaborar un programa de ~ n d i h n c i d  lhg8Istica que deñneixi eIs IW)B 
üngkhics neccssWs m ds diferenis hbiis. Aquest programa ha de ser I'eix 
de les argumentanas i reivinbions. 

b) Cal xeivindiea~ am a objactiu generai de politicallligulstica i ' ~ i U l i 2 n t  rlnS- 
ca del catald, 6nic marc político-jddic que pot permeue un p d s  &m- 
maihci6&laUenguacatalana 

c) Cal recndar que el marc poUtic deñnit per la Independpncia éa I'exemple 
mésclar de üeciament iguatiian i nonnaiiaador. & per aixb que avui tots eki 
moviments & Uuita perla Uengua que s'insereixin en el nome país, swise 
que s'hagin de eonfondre amb el moviment pontic mdepenñenüsta, s'han de 
m ~ ~ e  en unes posicias ckramentflloindependentirtes. 

L'INICI DE LA DESNORMALITZACI~ LINGU~TICA A TARRACONA 

Manei GüeU i Junkert 
Jordi Rovua i Soriano (Tarragona) 

La imposici6 del casielb sobre la Uengua caialana en els usos administratius va 
comqOi?ncia d'un pmés & coniinua pressi6 exenida per part del z p e  pe- 

ninsular mes poder6s, CassCUa. en pugna histbnca amb la resta de n a c i a  i W  
tiques. 

Els objectius de la mona d l a n a  eran ben clan: stendre el s u  poda hege- 
mbic atota k península. Oo més .heqívocament es veu la voluntat d'incorporar un 
@s. és en i'anorreaoient de les seves bass culturals (amb la llengua al capdavant), 



bl': tot mbsiituiot-lea pt bs dei coqwhbr. En aque8< mti t  i sarse cap meaa de dubrc, ' hem de situar cl ptmi d'intluió a l'any 1715 amb ladenota de la guerra de Successió 
i la subsegüent répmsi6 exen5da pel m0 poder. 
La base jurídica robre la qual es va fundar I'aeluació polilica contra el c a a  va 

serelDectet&NwaPlaata(de 16degemrde 1716). Qitan vacessardumbatde 
les mes .  va prendn inici el m b a t  per al domini üngiüstic. 

L a  ciutai de T-a no va &ser pas una exccpci6 en la imposicib a tois niv& 
de la nova llengua del pais vei. Tot seguit presentem algimes dades hWr¡ques sobre 
els orígens d'aquests pocás, que vscrem fent a m i 6  a alguns aspectes que ens PO- 
den donar una perspectiva general de la impotici6 del casiellb m tMs els aganimes 
i insti~~~ions oficds de Tamgona. Dos s6n els vessants que nacuuem, el de i'orga- 
nieac6 gwernamental local i el de l'eclesiastica. Hem d d e r a í  que són els das 
Bmbiis mstitucionak m& ~~pwfniatiwi a nivell local. Les fonts que seguirem s6n 
ccmstitiildes per Sanes de ~gistns,  les actes mtmicipais i els llibres sacrame@, 
documemeci6 con- que anexa des d'alguns segles abans. 

Inequíwcamtnt aquest potes repssiu va anar en clar denimmt de la üengua 
cetalana, que S& rele@ a un pla d'uiiiiaa~i6 infomal i esireictament famüiar. 
PDdan canpvndre milla el pm& d'imposició del casiellb a Calalunya ti ens cen- 
trem en un hbi i  caintet, dins una perspectiva l d t a  de ia qtiesti6. Tarragona, 
oom una de les princw ciulats del Principat i com a centre neurillgic. tant de I'or- 
ganiwió miüw com de l'eclesihsiica, cmslítueix un exemple immillorable pera 
cmhe~canes vadesenvoliiparsquestanalitPdaiapaiEria. 

Malgmt que le6 aopes Ffipistes enaeasin ata cintat el 14 de julio1 de 1713 (en 
wtut del compmmis signat a Hospitaiet e m  els dos b8ndols, toi dmnvolupant les 
ciausuiles estipuhds a Uüech), els canvis Pnibsrea m& tard. Pel que fa a I ' w m r a  
del mmiskni municipal, aquega no es va vente af- fm i'11 de mvembre de 
1715, quan un privüegi reial ratificava eis tmmenmenís deis regidm, encara que de 
manera inierina. El Decxet de Nova Plania antrh ea vigor al canenwent de I'any 
1719, dara en qUe cessa l'eamenta& interinitat~apíkací6 del Decret venia vincule- 
da a la creació Gana "Real M u l a  & la Ciadad de b i a n a  y demás ciudades y 
v i lk  cabezas de CamgimieNo del Riacipado de Cataluna" de 13 d'octubre de 
1718). 

D e m t  de tan& el8 fets generals. cal murar-nos ara en la documentaci6 del 
pmpi municipi, per tal d'escatir el bendejmient de la iiengua catalana. 
Els Uibres d'actes del ConseU Muniebai ~ í ~ e ~ u l i e n  el canvi idiomsúc des 

de 1717. ~'úllunsacta~ue trobami&poaadatade 13 dembre .de  1717. i 
la primera acta en caslellil és de set dies deaprts, el20 de setembre. A panir d'aquesta 
última data el castelih es geuemütza ai wta M e  documental. Eren els primas 
anys de l'ocupaci6. A nivel1 orgbnic encara w es fenien les idees pmu clares. Per 
aixb ham escfiu al nou Tinent de Comgidor D. Pedro de Saura Valm'cel, que era a 
Barcelona e s p t  mires. Aquest, en m, admp un pare11 de missives d'on 



s'exlreu que "... queda extinto el Concejo de d[ic]ha Ciudad y mando a los conseje- 
n > s s e f u e r e n , ~ s e l e s b a V i a a ~ ~ ~ e l e m p  leo...". P e d r o d e S a u r a ~ ~  
iant uim m cs nom& els nous regid=, que ". .. se mantenga o wibsista como 
e8iava el amcejo de d[lclha Ciudad, m en nombre de Concejo, si de Ayuntamiento." 
No mbem cap re-cia concm a 1'1% o Mibici6 del mtal& perb s i  una decidida 
voluntat d'eiadicar el tetme de 'con?&' i substihiir-lo pel d'Ajuntamen1: "...bien 
eniendido, que al Ayuntamientono se le ha de llamar Concejo, por estar este abolido 
y quitado...". &&a signüicatiu mbem el Eet de la doble titulacid que figura en les 
&-rimeres mes del hbre d'actes d'aquell any de 1717. Al wmenpnent Uegim 
"Lübre, o quadem ahont estan wtgioats los Gmcells o Ajuntaments. tgiguts y cele- 
W s  per los illes. Cmwls o Ajuntament de k p(rese)nt Ciutat de Tarragona en lo 
arrmntany de 1717.5a l  11 dejuiiol de 1717 ...". Enaquebdata,s'inSereiX un 
nou tb1: S i  Capitular y de Ayuntamiento en dande se bailan cm-S los 
A m e n t o s  tenidos y celebrados por los Illos Consules y Ayuntamiento d.esta 
Ciudad de Tarragona. Con aústencia del nle. Sr. Don Pedro de Saura y Valoarce1 
T(eoient)he Corregidor de esta Ciudad desde U) de julio en que tomo pocession 
d(ic)ho Sr. Tb. Conegidor hssta fin de &o." 

Pe3 que fa a l'organi~i6 eclesi8stica. ens Iiem de r e m e  als regimes pro-  
pteals de: bateii, mañimonis i Wits. El canvi no es p a l d  &una manera tan radical 
cm hun vist qÚe s'esdanngue en les actes municipais. Es come@ per hrir-hi  
algunes putides en casiel& <lue anaren iacrementant en nombre fins a iguaiar el de 
l e sh tes  en cata& per. ñnaiment, superar-lo, i acabar bandejmt-lo defmitivament. 
Jh impommt femama que aquest femen no mceh a poc espai de la fatidica data 
de 1715, sin6 més d'un segle despds. 

C m  pcdem obswsr, sembla que i'adminimaci6 eclesibtica s'bavia sabut man- 
tcnir, en sentit, 81 marge dels dictamens politics del nou poder. En podriem 
catar una alüa expkaci6 en la naiuralesa d'aquests xegisües: woiacions sobre la 
vida i la mo2 de les persones. És una documentaci6 m& social que no pas política, 
m% popular que no pas of~cial. 

L'anv clau eS ara el 1838. En el llibre XXV&. de bmtimes (1830-1838) comericen 
a inserirá algunes partides en idioma casteilh, a de mijan febrer de 1838, i a 
la fi del nibre la pmporci6 de partides d'ambdós idirmes ja s'ha equilibrat. Aguest 
equiübri, junt m b  la pmgmsiva minvade Les partidas en caiai& persisteix en els dos 
agüents Uibres (1838-1849, i 1849-1852). per0 en els que vénen després I'Jnica 
üengua que figura 6s la castellana. En el llibre XVe. de matrimonis (1823-1843) 
també s'obserua I'aparicló de partidesen casteUB l'aay 1838. L'equilibri es aen~ad, 
en -ent del catalil. ja en el llibre saent.  Fialmenc en el llibre W. d'Wits 
(1837-1852) tomem a coohastar aquesta observaci6, encara que aquí la constatem 
unos mesos m6s tard, concretamenl. el mes de maig (del mateix 1838). Un precedent 
a tenir en compte el mbem I'any 1831 en el mglament del semi- que en el seu 
article 16 deii  "En las clases y fuera de ellas hablarán los Colegiales en el idioma 
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cmelbm." No resulta Gdlcil vincniar ds fM*: d'aquesia normativa a l'enidicació 
dei catalh en els emnyameatp deis seglan, en aqoest pedode. 

De I'anU.4 d'aqoest pro& es desprtn <lae es va dma m e  d'mia maneni radi- 
cal en I'admini*6 c id ,  pea3 en canvi d'mia msmri molt m& knta a la cÚria 
eciesiastica El m i q m e n t  d'aquesia situaci6, amb excepci6 del curt periode de 
temps de govem de la Genedital dumt la Segona Repíblica, ens va arribar no fa 
pes gaVes anys. 

Les dades que ens v e a i e n  ~ssevenu aquestes considenrmns en i 'bbit  ecle- 
&tic apareixen. enla segona meitat riel no- segle. massa irregulars i <tispersesper 
a poder hture'n un baianc aceptable (a la pimeria del segle xvm mm& hi havia 
una pantqlria a Tmagwa, puo en el segle xx se'n compten m& de mitja domna, 
m& dins l'espai rnba). Les dades de I'admiis~n~i6civil sdn més assequibies. FMI 
amb I'adv&t &l mu codstrxi democratic que L'AjunCament MiB a rrciiperar 
la no- llengua. Ahí s'apovs, en la sessi6 p l e W  de 19 d'abril de 1979. i poste- 
riorment en la Comissi6 Permanent del dm 23, en- que cal fer constar que amb 
anterioritat, en dates mis, i de fmna i aYLlada, i'idioma eatalh ja s'havia 
fa servir en al- documents de la casa de la ciutar. 

És un acte de justlcia evocar el record d'aqnells caialans. i ciutadans de Tarrago- 
na, que van vem mncats ilm drets üngüístics per la femtge i intransigent actitud 
deis qui ens manllevaren les Uibertats. També en aquells dies d'inici de la &vallada, 
deben segur hi hada qui amb optimiime i esperanp desitjaria pronunciar els mots 
que Rwira i Vigili deid anar des del m& pofund de la seva Bnima: "Hem visi 
I'kx&, vemm el wrn. 1 p. que he visnit i desait els danas dies de la cai- 
voldria vi- i descriure els primers dies del mkqtnmi." 





INFORME: L'EXAMEN DE CONDUIR EN CATALA 

Tots els membres d'aquesta Secció veiem ben clar que les nlwtres iieis s6n min- 
aes i insuf~cienB, i és per aixb que iant com no ens n'arriben de milioís tawn per 
segur que un ait percentatge de la pobIaci6 fsr$ que un cop enpgat el macet de les 
aao2sco1es en caralii, la demanda s'incrementi fent que aquest carnet de conddr, 
impshdible  per la vida di8na. no suposi una alaa muhcia ünguisiica, ans al con- 
&, un nori graó ascendent per a vi* en Q L ~  
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accepti f a  classes en caskUB que no pai a I'bvés". 
3er.) El manual & Palumne. Aquests Uibres sabem que fa poc que s6n editats, 

i que per ser-ne d a  nova la recki6 i l'edicib s6n m& enIenedors que els Uibm 
edita& en m e l b .  Perb aqucstF manuak s6n difícils de sobar a les au-b tot i 
que el @deni de la M e m i 6  d' Autoescoks ens va assegurarque toms les autoes- 
coles de B d o n a  a s s o c m  en coneixen l'existencia 

4att) La Cmrtpnnya. El Deparkmen1 de Nomaliizaci6 LimgíWica va engegar 
k Campnya "CaW sobre mdes. Posa'l a puntf". Ha publicai annncis en diferents 
diaris, ha editat fulimns com la "Guia per parlar correc~ament de les coses del cot- 
xe". p o m  sobre la Campanya.. . Ha enviat a c m s  autoescoles unes enquestes per- 
qu& les mpün eIs alumnes, i a la primetia d'any va fer una Lramesi de caries a tots 
eh mis i mies que han compiert 18 anys. 

Podem dir que han fe4 una bona promocid i un bon seguiment, perb ... tots 
aquests papers no arriben a la pobkci6, i aqof tenim el foca negre de la Campanya. 

Per una alva bada tant el Sr. Pous, cap de secci6 de la Campanya per patt de 
Nonnalitzaci6, com el Sr. Mas, president de la Fedemi6 d'Autoescoks. i com el Sr. 
Riu, cap de la Pre.fectm provincial. tots entrevistats per aquesta Ssci6 d'ús. han 
e&t decebuts per la poca participaci6 a I'examen iant a la pmvlncia de Barcelona 
com a la de Girona. 

Alguna cosa falla. 
%.) La pobkacid civil. Una vegada mis es confia en la foga de la gent, cosa 

molt b b k .  perb cal posar-li a i'abast uns mitjans suiicients i dignes per a portar a 
bon teme el que es wsa la Campanya. 

Dcs de k noma Secci6 proposem al DeparUiment de Normalitzaci6 que a més a 
m& de la Craipanya es podrien: 

J%@gar cursets de reciclatge per als professors de les autwscoles, per poder 
asegurar un ensenyament amb un llenguatge actual 
Subvencionar les autoescoles que garantissin dins el seu horari, unes hores 
d'cnsenyament en catah. 
Assegurar un examen de conduir en catala tan accessible com I'examen en 
casteU Aixb vol dir que no s'hagués de &manar com si es Wtk d'un 
examen en Uengus eshangen. 1 que a l'hora de I'examen fosa dtsposici6 de 
tothom. 

Pa una alüa banda veiem que seria convenient que les nosires Institucions asse- 
ginessin: 

Poder trobar kilment a les autoescoles el manual de I'alumne i els tesw: 
proves. 



Poder t r o k  una h a  informaci6 a les mateixes eutoescoies. 

Els membres d'aquesta Semi6 ens prepnlem: Qub es podria fer perqd les au- 
toescoles no guaniessin la inEumaci6 de la Campanya amb toui la papewsa?. .. La 
resposta la sabem tots. 

Tot i que Normaiització ha engegat una bona Campanya, tot esdev4 papermullat, 
fent que el diner del mn~buent s'usi per a engegar campanyes que acaben ais calai- 
xosde l e s~es , l e squa l sper~ ia ,p~n l~¿noek intenssa .operqu¿nose  
s'assbenten, no acaben d'iuifonnar. 

/ El DepaRrmt de Política Lingüística no té el supmi bgístic necessari pcr paR del 
Govem &B. Des d'aquests arikle fern una cridaper a lapotenciaci6 de f esmeautt 
Deparkment. po&r elevant-lo a la categorui de Consellena de Política Lingüíslica, 
de manera que tingui capacitat de crear uns rnecanismes de control efectius i uns 
bms pressuposuis per a irencar la i&cia abandonista del mal8 a la Dosaa societat i 
ajudara les empmes, enaquest cas les autoescoles, les quals malpt  llur demosnada 
se~t~ibiitat per la m m  ilengua. no volen exoosar-se en solitari i snse unes minimes - 
garanties. 

VBnm ienir ocasi6 & con- amb fAngel Lombarte i LLeonart, mi de vint-i- 
tns anys, que encara que ha viscut twi la vida a Barcelona, va nbn tota la seva 

en eqanyol i que can a cataih que &S i que se mi, va decidir fez l'examen 
de Wca per ireure's el camet de mduir. en la seva &ia 11enw. m cata&. 

~quesia acci6, que no tindria mes banmn&ncia & &y(1l sacietat desaim 
iupada i üiure, en la qual seria impensable mentar-la en un mitj8 públic de coma- 
~bxi6 ,  en el wtre. país evidencia dues postures, que si M per mdus divenos, s6n 
tan perillares i alhm tan mancades de k 6  de ser funa c m  Salua. 

D'una h d a ,  la mosm de manca de wllscienciació d'uns, i & Salha, el paper de 
privilegi assumit per uns alires que no entenen o no volen entendre qu¿ significa una 
hisibria. una cultura i, en definitiva, una nació. 

N'&@ va wiir la mrt@ersu¿ maigrar I'obligació & fa-ho, no t~es les  autoes- 
coles ho fan i qui s'haiaia de pnxmpar perqd aixb es complís no bo ha fet o M ha 
sabut com fer-ho) de ser informar de la possibiliiat d'examim-se. en catdh. i wan 
d'aixb va optar per comprar-se el Ilibre de teinica en aquest idioma, &N-se I'únic 
i sabent que les chses es feien en castelh. 

El que no d e i i  de ser curiQ. tenint en cornpte aquesta relacid d'alumnes que 
wdien  en c a a  i alunmes que ho fan en castellB,6s que I'opini6 genwaliasda 6s 
que el i l i b ~  en catab és m& complet i á mil101 estnichual 



En el cas de nlbingel les sorpms no van acabar aquí. Un cop a I'examen, i 
haveni dsat I'autoesimia de la seva intenci6 d'examinar-se en catals, es va nobar 
que no hi havia cap tidi d'examea en el idioma. i la primera wsa qrie li van dir 
quan el va demanar va ser que s'hauria d'esperar a w n e e s  i que 
passar un temps. 

No va ser perb, m greu la cosa, i a úItima hora li van posar un model d'examen 
en caw que va aprovar, i encara que no pot considerar-se. una opini6 significativa 
per la seva mínima qmsentativital va eliminar mltes suspicacies al voltant de la 
S ~ M  dificulm, mosmt un cop m%, que si volem, podem. 

ENTREVISTA AMB EL SR. RAPEL MAS, 
pmident de laFederacic7 d'Autoescdes 

Vaig fer I'en&ev&a amb el Sr. Rafe1 Mas a la s l a  de reunims, on hi havia una 
gran taula rodona envottada de dmodes sotas de pell negn:. 
Ei Sr. Mas és afable, obert al W e g  i, cwn ja em m n  itúomiar alguns directors 

de lea autmwles. fom interessat pel nostre idioma. 
En entrar a les ofi- de la Fedemcib, vaig apreciu que la majoria de *tols em 

m m& i que els posters i fulletons de la campnya "CaIaIii sobre mdcs* a e n  a 
I'abest de tothom. Penjat a la paret vaig vture un poaa on es podia Uegir. "Apmw 
b f s c i i ! " ~ s v a i g p a i e r c o n ~ < l u e ~ b o u r i t a n t .  

L'eatrevista es va desarvolupr eq un climi ugmhble i plaiter. TamM vaig des- 
c o b r i r q n e e l S r . M a i ~ p ~ i ~ h l a f ~ M . ~ d e f e r u n a ~  
ducci6 a base d'nna premtacld de la k3oekei6 i deis nostres objcctius, vaig 
comeqar I'enuc.visa que seguidament podeu Ilegir. 

1. D q d s  de fer una enquesu a 65autoewles de Batcelona ens hem assaben- 
Iat que cap fa les classes en camk Qut es pol ferdavmt aquest fet? 

S I  que es fa I'ensenyament en catala Els professors fan les classes en a&, 
perb si algú els pregunta aigtma cose en casteiB, sense adm-se'n canvien d'idio- 
ma i desplés per inkia i per costum conünuen en castcllk. 

2 Podria haver-hi alguna opci4 pr a aquelles persones a qui agradatia que es 
-tés el sea idioma, quan obtenir el eamer de conduir gairebé ho fa tothom? 

-La possibititat d'obtenir en cata& el can@ de conduii ja hi ik perb s6n pocs 
el& qui ho demanen aquí a B w l o n a  És foqn decebedor. Nosaltres pendvem que a 
Gímna MI es parla m& el catalh, tlldria m& &u, i no ha esmt aixi. Pins i tol gent de 
casa wsw prefereix fer-bo en c a d h .  Els sembla que en cara& els costarA més 
neiae'l ja que no coneixen bé el vocabulari especlfic refemni al m e .  



E.sperwn que la wvagcoetacki que puja amb i'ensenyamem cn caa impulsi tot 
&a. 

3. RENPE no depbn de la Geneditar i ha aconseguit una bna catalaniaacid de 
k esseves linies. Podria mibar axmseguir-se mnbé en les tseoies de conduir? Pomia 
veures'hi el cata m& malitzat? 

-NO cm&! la wmialitzxd6 iin@ístiica de RENFE. POWI posen ietoh m catals 
ijaest8.perbnosésielpeRoaal~eneatll& 

Pasa que ens manquen profeso18 joves de la nova fornada amb un mabulari 
~Elsquebihaarasboprofessorsformatsamblli~ e n ~ ~ q u e n o t e o m  
la mB Pencada en el vocabulari. Aniria M que es fescin cursets pwa mülorari'ensen- 
yament en catala. 
De tna manera m s'wmeguit$ un canvi ar¿ ni I'any que ve, sin6 més edk 
4. Quan hem fet i'enquesta a les auioesoles, mm ens imn contestat amable- 

menb pera quin u>mentari ens podria fer de: 
a) Autoescoles que no informen a la gent que i'examen es pot fer en caía& i no 

m faeüiteo I l i h?  
-TW les autoscoles fedemde8. que sbn la majaia estan ben infomaáes i es 

de esperar que donin una txma informacib. Ara. pot ser una manera de  tira^ pilotes 
faa ... 

EL que cal & que les senyontes que informen quan es va a demanar quant val 
&nir el m e t o  I'horari, que afegissin la possibiliiat d'examinar-se en catala. Tot 
aixb 6s !s novetat a la gnsl m s'han acosñmiat, i a poc a poc anWn umcant la 
inercia. 

b) Amoescoles que tenen algún grup en caralh perb w n'infmen. 
-S i  aquwes poden of& un bon servei no entenc per quB no el donen a con& 

xer.Sino&quetenenpocpersonal... 
5. Ens k m  &MU que una noia va demanar I'examen en carals i no el va 

poder fer penlui? no d mbavea i li van suggerir que Wlgués uns dies després o fes 
l ' emen m wste11k També d'un mi que d va demanar i primer li van dir que no el 
~ o , i ~ I ' h i v a n ~ a l a i a u l a ~ i s ' e x a ~ v s .  Aqubésdegutquecssent 
la campanya al c m  passin apestes coses? 

-Va haver-hi un pedode & quinze dies mtre l'aparici6 de la noticia als diaris i 
la seva realitzaci6 1 no d demanaven. 

6. Ens han informa que per a fer l'examen en cala& s'ha de demanar primer a 
I'amescola i ella informa a Thsi t ,  com si el volguessis fer en anglb o franc8s. És 
&i? 

S i .  
7. Nosaltres veiem que el atals 6s mnsiderat com un idioma f d  quan el 

catai$ks una cosa ben no#a. No seria mes Wcil i operatiu per a tothom que es pre- 
snt& I'examen en mts dos idiomes i que e-tí mies I'idioma que m& li abellis? 



-Podria arribar a fer-se pero el que em diu & cmpetbncia de Tnhit i de la seva 
caga~itmi6 a I'hm & f a  I'examen. 

8. Per acabar, qui? podria f a  Lkngua Nacional per pmmoure el catllh a les 
alltoEGdea? 

-Jo mgg& qae difm&ssiu la Guia per a parlar correctameni de les wses 
detcohe,perq&silageotvaeoneixentelMcab~iveuquem&taadificil, 
s'animaria a fer i'examen en carati i aogmenavia el Nvd de catalit a les autoescoles. 

Joana Gay i Costa 
Barcelona, 28 de gener de 1992 

-VISTA AMB E% SENYOR ANTüNi FQUS, cap de secci6 de la 
campanya "Si penses tteure't el camet de ccmduir. .. 
ARA POTS FER-HO EN CATALA 

Llengua Nacional és una associaci6 creada per defensar i fomentar I'ús de la 
mlm Uengua A&s que dianament podem constatar que enaua no " v i h "  en cata- 
U, una secci6 d'aqnema appaci6 ens dediquem a obsemar i Uebaüar en aquells 
bbits de la societai, on el lamentable fet de la no-eatalanitzaci6 ea fa mes @&s. 

Anan de la campwya "Si penses hEme't el wnet de condoir ARA POTS FER- 
HO EN CATALA". v h  iniciar un estudi pcr tal de sakr si reaiment m possible 
dr fer-h>, m la cosa més "normal". en qualstvol awwcola del barri. Malaurada- 
ment @. els mmhts van sw fcqa -. 

Sr. Pous, si li semMa podem comenrant el tema de les autoescoles i 
anirem continuant pel mateix ordre que el que hem seguit per tal de fer aquest d. 

Després de fer una enquesta a 65 mtwscoles de diferents bmis de Barcelona on 
pregunlavem si podíem rebre les e b  en carati, ens hem adooat que, si més no, la 
majMia responien afimiativament. Un cop yolíem concretar els horaris, Uavors ja 
sortien les traves i les dificulta& Sembla que hi ha encara un gran percentatge de 
profewm castellans, i els que s6n caialans penanyen perb, a la "veüa escola": no 
s'han "reciciat" en quant al Ibxic. Pex taat, bé per comoditat o M per ignodkm, 
mtinucn donan1 les c-swi casteüh, o osnvien d'idioma automhiicament quan un 
alume els bo demana. Nmés una sutoescola ("Majar de GrScia") diu disposar Cuna 
hw al matí reservada a les claises en casa& 

P.: Cwn creu que es podria garaotu i'ensenyament en catan a les autoescoles? 



R: S'ha elaborat 5 poc una nova liei: la ilei del consumida, amb la qual tois 
els c o m ~  t i d m  l'obligació d'aiendre en cam.  Creiem que pel cap alt d'aqui a 
unanyjaseddeeretada. 

D'altra banda existeixen els Se~eis  Locals. que d n  un cmsorci entre I'Ajunta- 
ment i La Generaütat. La seva funci6 és & fer un seguiment i de controlar si es com- 
pleixen les i les normatives esrableites Per tot Catalunya hi ha unes 100 erllitats. 

El poblema 6s que xtuaiment no podem obligar a les autoescoles que es "m- 
malitzin". Ara per ara tan sols els pdem oferir els nostres serveis i la noma co1.k- 
boraci6. Un cop perb tinguem la llei a la m&, els Serveis Locals tmdran molta m& 
auioriiai i podran fer molta més pressi6 que fins ara. 

P.: Veu viable la possibilitat de "reciclar" els professors d'autoescoles? 
R.: la n'hi ha foqa de cursos & cataU subvencionats on pot anar ioihom. 
P.: 1 q& me'n diu de subvencionar pomr les autoemles, peque piguin pagar 

pofessors "reciclais" si no en íenien fins ara? 
R.: Ja 6s oferta prou ajuda i informsci6. Ja he dit abans que no les hi podem 

&ligar. 
P.: Moltes autoescoles i alumnes s'han queixat que les insaipcions per a fer 

l'examen en s'han d'enviar a Trbsit amb molta antelaci6. 
R: No 6s cen que s'hagin de demarun "molt" abans. De tota manera ja ens ha 

cnstat foqa que ho iniciessin. Segons Trbsit, 6s un problema econbmic; per aixb 
messiten saber exactament quant exemplars han de preparar. 

P.: No halnien potser de canviarde sistema? 1 

R.: La semana vinent o l'alha tinc previst de parlar amb el Sr. Riu de TIansit i 
ja li ho mentaré. 

P.: Dins les mai&es que han d'apmndre els professors d'autoescola. no es po- 
dna iocloure c m  asignatura obligataria el coneixement del c a & ?  

R.: Potser si que es po&b exigir m6s endavant el c a m  com a sssignahu;, obli- 
gatbna De fet és al que ara es veuren obligati els taxistes, grkies a un nxiveni que 
es va acordar amb el gremi dels taxistes. 

P.: Com creu que es podria obligar a les "senyoretes"" peque informessin de- 
gudament als alumncs de la possibilitat aquesta mva d'examinar-se en d? 

R.: El8 encanegats d'aquest control s6n, m he dit a h s ,  els Serveis Locals. 
S'ha previst que comencin a mballar per aquesta campanya després de les eleccions. 

Un 70 9% & les aumscoles diuen disposar del Manual de l'alumne. Algunes per- 
sones ens han comentat que 6s molt més ame que la versi6 castellana Malgrat aub, 
es fa sentir amb pmu feines Si els alumnes no tenen la garantia suficient que I'exa- 
men sed en cata&, i. a m&, els professors per regla general expliquen en casieU. 
prefereixen no c6rrer cap risc i s'ho preparen en casíeil&. 



P.: Qub en pensa, d'aixb? 
R: El Manual, malgrat ser una traducció dels continguts, té un disseny total- 

mait diferent, m& esquematic. Hi convinc. Algunes persones diuen que fins i tot el 
lexic i les expliwions s6n m.% entemimes que en castells. 

(En aquest punt em va fer una kugem critica al Sr. Mas W & n t  de la Federa- 
cib Catalana d'Autoescoles). Segons el Sr. Pous, aqnest senyor no va dur a teme 
amb el rigor n e W  els mrds a qu& havien arribat quant al tema de la disaibuci6 
& h pmpaganda de la campanya i del twnari.) 

Coneixem el cas de dos nois que van tenir diicultats a I'hom de rebre I'examen 
en tot i haver-ho demanat prbviament a l'escola A una noia, li van dir que no 
en tenien cap en aquells mments i que si ho volia en cata& bauria de tornar a venir 
uns dies &sp&s. A un alue noi també li van duque no en disposaven de cap aquel1 
dia i que o be ho feia amb el test casteüh o que hamia de tornar un altre dha. Uns 
muiuis pab, ei funcionar¡ li va "trobar" an exemplar en ca~alh. Així doncs, 
va tenir "m" i finalment es va examinar en catala. El sistema que exigeix T h i t  
d'haver-ho & demanar per endavant cum si es miés d'un idioma esmger, és un 
xic insblit. Alhom. no d e ¡  de ser mes que curiós que rebi el mateu tracte algú que 
sol.liciii de fer-ho en úanck, en anglk, o en qualsevol idioma esh-anger. Es el d 
doncs un idioma foraster? 

P.: No hi hauria cap manera de poder agilitzar aqnest sistema que té T M t ?  
Per qub no genen a I'abast de tothom, en pües diferenu a I'enuada. els exemph en 
caiab i en castellh peque cadascd pugui agafar-ne en L'idima que vulgui? 

R.: Tdnsit &u que ara si que totbom qw vulgui pot escollir i'examen en catalh. 
Fins novemw nosaltres sabem de casos de gent que afma que no van ser atesos 
correctament i que no els van facilitar I'exemen en atala. Si coneixen casos concrets 
que bagin tingut problemes d'aquest tipus, ens n'han & dir el dia exacte, I'hora i el 
lloc on va succeir, i així, poder fer I'oportuna mlamació a TdnsiL 

(A la meva propasta de fer de tant en tant conhuls "soipesa" ha rigut, dient que 
els exhens es fan a porta tancada. Jo em teferia pab a contmlar a I'entrada si hi ha 
un nombre sufcient d'exemplars en c a a .  S'ho ha amtat.) 

P.: Quins sistemes hi ha per a fer pnssi6 a T M t 7  
R.: La flei del wnsumidor i els Servcis lm&. 

P.: Quan preparen una campanya. m per exemple aquesia que ens ocupa ara, 
quin pas ve d e e s  dels anuncis? Ja veu que amb la gran pro~ganda que van fer, no . . -  
n'hi ha pmu. C& fan normalment el segÜiment de 6 campanya? 



R: AUb depbn, perb si a s  limitem al rema d'aquesta enoevista, nosaltres te- 
&m pensat d'enviar ua úíptic i una carta pasonaliizada a tots els mis i mies que 
drnant I'any 1991 o el 1992 feien o fan 18 anys. Teníem pvis t  d'ewiar 200.000 
cartes. Per un problema d'impremta no van ser a punt per a sonir el mes de desembre. 
iara, pocs abans de les deccicms. no ens ha sembiat oputii de fer-ho. Ahí que espe- 
m que pgSSUl les eleccions per enviaraqmta informació al jovent. ja que s6n eüs 
bBuCarneIUeiS alumnes potmcials de ks mtoeswles. En aquesta cana els expiiquem 
que com a chtdans de Cataluaya Enea dret a exigir I'examai m caiaib i com cal 
ckmawr-ho. 

P.: Tots sabem que RENFE ux i ser una empresa estatal, ha dut finament a 
terme un prcceS de nonnaütza~i6 üngttística dels seus semeis. No creu que amb 
T W t  també es podria aconseguir? 
R: Si,esfamoItsw~RENFE,Iberia.Careus ... 
P.: 1 pacabar, Sr. Rus, quk creu que podriem fer nosalues apartir Cara? Que 
p m p o ~ ?  
R: 30 vindria a parlar amb el cap de secci6, el Sr. Gabnel Planella. Podria tenir 

ink& a parlar amb vo&s i a m i m  alguna forma de col.labxar &ara enendavant. .. 
P.: Moites grAciies Sr. Paus, i adeu-siau! 
No ha vdgut de cap de les maneres que I'enregistr&. ?'rimer volia e s ~ l r a r  e& 

d t a t s  o las oaiclusions del mm estudi. A la 6 ha dit que si volguesslln fer un 
tnball complen amb dades objsctives per publicar-lo, aleshaes el podriem m g k  
trar. L'entrevista d'avui era per eii tau sols una presentaci6 de la nowa asociad6 i 
un mtercanvi d'idees. 

Sflvia An@ i Ribas 
&melona, 20 & febrer de 19% 

EWiXEVISTA AME EL SR. RIU, 
cap de ia Prefectura Provincial de Tdnsit 

Despréa de la meva presentacid wm a membre de Llengua Nacional i d'uns pri- 
mas canenraris sobre ia necessitat de v e b r  per ia namalimci6 del nosue idioma 
en mt el seu hnbit t aTi t~a l ,  es va pwr a les pieguntes. 

P.: Hi ha pmblemes mcam per a fec I'examen teisic de wnducci6 en ca& 
aixo, ha em pgut w ~ i a t  entre d'alnes, en dos casos m un mateix dia: el 29 de 
novembre pasa[ i m& endavant. en un alüe. Hom, h di& d'eneada que m n'hi 
Wi i que hauria de tomar un altre dia. Quan ja assegut a disposava a fer-lo en 
mieUa, li van "irobia" en catallr, i finalment ho va poder fer wm ho volia Llavors. 
can es pot assegurar de fer-ho en I'irnm mmsponent quan s'ha de demanar m- 
pes4ament com si d'un idioma esPany es UactCs? 



R: Es p o s s i  que en els &as temps hi hagués una cena 1ksocientsci6 m- 
ganibaova. Achuhent, és supwada i supenda és la maiñaqaper la mala mscien- 
cUi de cap W&. Mireu, nosaitns vhem prendre la iniciativa de fer-ho ja en 
catals. fa ooze anys i a més. es fan cursos a iosels huicioaaris en diversos nivells. 

P.: Segous les escoles, per fer l'examen en catala, s'ha & demanar amb bmps. 
&S tea sixo? 1 de ser-ho, de quan m p s  es disposa? 

R.: Sols d que es digui, quan es ñ la relacid d'aspirann, on es fa mstar qui 
vol fer-bo en cataB. Aixb &, s, semana abans. Les escoles ho saben i si bo fan així 
w hi ha cap pblema. Ens hem aobat en casos de pmones que en e n m  per exami- 
=-se han fet alguna pregunta i notant-los difícultat de fer-ho en aistelB els han 
proposat fa I'examen en catals. amb els impresos coíresponents, i no ho ha volgut 

P.: S'ha p v i s t  que ñnalment hi hagi la p i b ' i t a t  d'examinar-se en catale 
Cuna manera ncimalituida i en ies mateixes condiciones que ho fem en wleiih? 

R.: Cada dia s'examinen 600 pwnes, a Barcelona ciumt, i s6n molt poques le$ 
que ho volen feren catal& En aquest p s a t  mes de maq, entre Barcelona i provincia 
hem fet 17 d'exbens en catak Alguns s6n repeticions per haver su@. Vol dir 
akb. que w s4n 17 edmens, 17 persones; hem de rebaixar-ho en un 10 o 15 per 
cent. A Tarragona, una persona. Nasalbes ens !mbem pre- perqub tMbm ho 
pugui fer en cata& pwb la demanda per part de la societat, no és la que nosaltres 
ha* previst 

P.: No hi ha una fórmula m& Mctica pequb els impresos es mbin mes a I'a- 
bBSt delS qui volem examinar-sc en cata&? 

R: ELs impresos no poden ser a I'abast de ningú perqub n'hi ha molts i en dife- 
rents eshens. igual en cata& que en casieiih i ningS no el pot bnk a m& fins el 
mment de I'examen. La f a c ü i i  la té iothom per igual: 901s s'ha de dir com es vol. 
Quant a I'organiaació, depe& i esfa& en funci6 de les sol.licituds que tinguem 
h s  canviar-ho en sentit invers si cal. Nosalms ens posem a disposició: qui mana 6s 
el ciutadh. 

P.: A les escoles no hi ha textos d 'exbns pera f- 
aixb? 

R.: Nosalm hem enviat texts i documentaci6 a totes les escoles i ningÚ no ens 
n'ha demmat cap més. Fent númms, ens conra que no s'han fet &, d'una altra 
manaa les peticins d'exarnen a T M t  senen moltes m&. 

P.: La majotia d'escoles no tenen Uibres en catalh, i segons eiles no es dism- 
b u e b  amb el temps que ho &manen, i d'aitres no tenen noticia que existeixin. De 
qui de$n I'edició i diswíbuci6 del8 Ubres? 

R.: Els llibres no els dishibuYm nosalees. Hi ha I'editorial Pons. perb I'escola 
decideix amh qui vol beballar, i n d m e n t  es fa editar els seus Uibres i d'elles 
de& que wlguin fer-ho en catala o no. 

P.: En la tiiuiaci6 dels mestres, es te en compte I'idioma del U c c  on han d'en- 



R: No podcm fa-bo. Aquf es ti& mestres que van a C a d s  i a daerents 
p i s &  iapenlnsola. Aixb, ckp4nd'eilsideleswoles queho vulgnin fa. Són 
egcoles lliures amb un ensenyameat a part de ks estatal% Ajinuament, etc. 

P.: NosalVes, wm a e n t h  interessada a millorar les condicions en i'abast del 
mal& voIáríem, com he dit abans, p&er-nos s i t m  almenys en mdicions d'igual- 
tat, i que el$ nostres mciuiadans puguin decidir amb facilitat la seva opcid, i amb 
akb Bmbo a 1'- p t a  amb un oferimeni: p o d a  col.iaborar o fer alguna 
coca que m i x i  par a ajudar-nos rnútilament? 

R.: Recoliint i'oferimcnt i tenint-lo en compte, haig de dir-vos que nosaltres 
havíem posat moltes esperBnces m la nova mjectbna, col.laborant amb PoIItica Lin- 
gUfstica i eiis amb nosaltres; perb hem d'admeee que la societat no es traba pm 
motivada. Ens bem posat un llistó m& al1 del que ens demanen. i les esoles variaran 
d sistema quan els ho demanin les necessitats, segon ho exigeai I'alumnat 







ASSEMBLEA 

MFORME DE LA SECCIÓ DE CORRECTORS DE UENGUA 
NACIONAL 

Jordi Badia i Rijo1 (Barcelona) 

La secci6 de correctors deLlengua Nacional &S, encara en estat embrionari. Perb 
sens dubte. guan acabi de néiixer, h a d  de ienir un nran reUeu dins I'Associaci6. 

Els cm&m de Llengua Nacional tenen d-diverses; viuen a Uocs diversos 
deis PaYsos C- a casa i al c m  parlen diatecm diversos: perb U>ts creuen en 
la idea d'una Ilengua comuna. Per aixboOsi &u, tenen una feina &S k i l .  perque no 
han d'inveatar ni de modificar res, o quasi nr, Tmateix, probablement, ara s'bau- 
m de trobar i escnure una mena de iübre U'@, baunui d'escriure una alm vegada 
allb que Pompeu Pabm i I'Institut d'Estudis Catalans ja van escriure alh temps. Seria 
una bona excusa per afegir-hi, s e m t  cls criwk que. van dura la fixació del caial& 
modem, mt anb que Pompeo Pabra i llnstitut novagin preveure. sovint paqui? no ho 
podien preveure. 

Eas correctorx de Llengua Nacional som @dses d'una Ilengua rica, variada i, 
sobretot títi1 p r  a aiendre'ns tots, to5hom: els 10 m i h s  de potencialscaralanopar- 
lants. S m i  panufaris d'un moiel clar, genuf, sense dimnciaments gratuns N calcs 
perillosos. Volem recuperar aquella tmáhcin eagegada al ñincipat de Catalunya el 
~er~deseg le irepresae l sa~60i7Oquepretenia ,d 'unabiui&,~nare l  
proc4s de desc~taIanitzaci6 de la Uengua í, de I'altra, retrobiv els mots i les expres- 
sions perduts de feia anys o segles, almenys en una del teniton. 

Sabem que davant nostrc w b m  el model defuiit pels qui observen la degrada- 
cid i, cbmodament, I'accepten. eSpaem queaviat s'adonaran que aqufflt @S, o M 
el deturem o M continuar& fins fer daapdixer I'objecte degradat. 

Llurs tesis ulmpassen el barco. -ten una m a  de malla ampla per la 

Y'  quai s'escola la ineptitud en tots els Bmbits lingüfstics, no solament el lbxic: tamM la 
gramaoca i, sobretot. la fonktica. 





2 Eis aiumnes, eqeciaünent a ies mnes mdustrials. utWques i a ~ c l a m .  
swmeixen llns mvells mferiors d'expessió oral ai cataia que en espanyol. Vega ies 
empma socidingüfsíiqucs feíes pd sindicai S'IEC-CSC a 3.W dimines de 31 
-tras & BUP i FF de bt el R M i  i apregudes m el setmanari "El Temps" 
&m 407 i en una comunicació al il Simposi sobre 1'Ensenyament del cata& a 
-lana Vic. setembre, 1991. Amb aqocst wndicionant. també es c m -  
tata que la llengna majoriW de relacid catre & nostres joves és I'espsnyol, com 
timibe podeu constatar a panir & la simple obmvació i de l'esmentada enquesta. 

3. El marc legal no 6s gaire favorable a la recuperaci6 & la Uengua catalana, ja 
que I'única namativa que bo,ngula, la Llei de N o d m i d  Lingüfstica, al Princi- 
p i ks Balas, i la Llei d'Us del Valencia al País Valencia, no garanteixen nn ús 
normal de la noma ltengua. Alnament, I'Adminisasci6, encara no ha es& els pro- 
jectes d ' i m d 6  lingiiísh a totes aquelles zones del pais on el a és llengua 
minorifsna. Lcsadmiismcions que patim als Paises Catalanso a Catalunya, com us 
a@ m%, mmés es dediquen a aplicar una políticade cofoisme Suycida apanir dels 
minsos Mis i ave- h i t  de la seva polltica IhgUlstica de mlnims. Es limiten a 
magnBar les pmi~ctives i els Fesultats d'allb que Can, iot impulsant, en el milla 
deis casos, una política de bilingUisme passiu que, Uuny de normalilzar i & recatala- 
nilzar la socieiaí, msn$ I'aetUat sitnaci6. 

4. La LOGSE, llei que regula la refonna del sistema educatiu, en la seva adap- 
taci6 a Cdunya, o als Pa3sos Catalans, no preveu I'existEncia d'nna h especifza 
de Llengua i Literatura Catalanes, ans al contrdri ens fa compartir a q m  Brea amb 
els de Llengua i L i  &panyoles en una &ea comuna de Llengua i una aloa de 
LiteratiIa. Amb aixb pot passar que, en el mülor dels casos. & alurnaes puguin fer. 
durant un any, tata I ' h  de Uengua i LiWiltura en cata& perb també pot passar el 
cas conira?¡, i també toia la gamma de possibiliuus intennedies. Amb aquesta rees- 
tmcturaeio, i si tenim en wmpc I'actitud pssiva o contrilria de mdts jnufessors 
sobre la llengua catalana, el futur dc la nostra llengua en I'ensenyament i. en conse- 
qükncia en la societat no 6s gens ciar. 

5. En un alm ordre de coses, i pel que fa al model de llengua que hem d'ense- 
nyar, no hi ha una línia clara. tal i com passa en la societat en general i en els mitjans 
de comunicació. Els crikris de "gramatiques" de grupa de pressi6 anormatius, aixi 
com, Ens i tot, criteris c b e n t  se~essionistes. en quant parlen Cuna Uengua valen- 
ciana o mallorquina. s6n m n t s  en alguns dels manuals que circulen per les escoles 
i centres públics o privats. 

ÉI: per tot aixb que cal que, d m t  el curs segUent, intensifiquem la nosua activi- 
iat m el sector de L'ensenyament Aquesia activitat, p&, m tan 501s ha de ser cosa 
aaiw. Cal que ens coordioem amb les arganiaacions pmfessioaals i sindicals que 
W?ailai ui aqnest camp i pugwn elabmir una smibgiia conjunta de reatalaniza- 
ci6 & I'msaiyament Perb pel que fa al nostre aeball especific de Llengua Nacional 
cm a or$amiizibi6, cal que ens m e m  a fixar en algunes d'aqueiles propostes de 



heball queja apunlivem en Seditorial del número 4 de la oostni ~t:visia. & les quals 
caidria subrallar hes com a pnoritbies, can seria e1 cas de: 

a) Escendre la uida a organitzar-se a tots els professors i pn,femaes en Llaigua 
catalana. 

b) Fez un seguimenf al m& exiens i exhausUu possible, de la &m sociolin- 
güfstica als centres, especialment els d'enseuyament secundan. 

e) Elaboraci6 & m a M  de üebatl per As mbduls de reforma, de manera que. 
a m4s a méa d'assegmr-ne la cauilaniiza~16 en llengua i cwtinpts, iambé 
puguem tenir una certa segureiat del model de Uengua que divulguem. 



LLLBRES 

Pmest Sabater i Sjcbes (Barcelona) 
El h c o  frwsmul, GEC, Liibres de l'fndex. Ban%Iona 1992. 

A hora d'ara Wem aue aPuest Uibe no necessitauresentaciais, rant i rani n'han m 

píalat ds diarjs, perb wm acostuma a passar soWit, el píbtic no en 6 mi CCRE~E- 
-tdirectc si no I'ha Uegit És el mateixque passaamb d no- Uibres, encara que 
cls diins en parlen mmys i sovint ho fan d'esquitiienres dient-ne un pstell de mies 
falsos Camuicem per aixb. Quan els diaris al.1udeiXe.n als ü i i  que han aparegut 
en defensa de la integtitat de la llengua catalana, denuncianl la manipiiaci6 "lightis- 
te", soien dir que es iracia de textos viscenils, radicais. moguts per I'enveja i les ganes 
de remenar les cireres, acieotüics i bon >on per apsiquiabe, i aixb ho diuen quan 
es refendxen als Ubres dels "iighlistes" o en generoses a u t o e m h  que es cmce- 
deixen, mmm que no dediquen cap recensi6 senosa i d e m d v a  d'haver -los Ue- 
git. Quan, en mvi, es tracta de parlar dels n o m b  textos dels partidaris de I'es- 
pyoiitzaci6 del carals, d.? dediquen extenses recensims, anicles, entrevistes i co- 
lumnes elopioses a dojo. Le im+O del púbiic és que els llibres dels "lighUes" 
mtu>en w d i s  valuosos i assenyats, modemitzadors del maih eofmit d'un Uen- 
goatge racartzant i incomprensible, i que els mspes sbn uns pmilets mdicals en 
deíensa d'un üenguatge farcit de Ilurs, homs, no8emmenys i ddhiccs.. . 

D m s  M, qui es rasqai la butxaca i es pengui la pena & llegir els uns i els altres. 
ccdnprovar que tots dos t6pics no 8611 mt?s que aixb: tbpics dobla@ de falsedat 

intemwdu i pmdnctE Cuna visi6 esbiaixada, unilateral. manipulada des del poder 
que. coaadeix el M i i  de la majotia dels mitjans de comunicaci6. Val a dir que 
pwernomés "ET Pwit" i "EL Peri6dicow. entre els mitjans d'una dihrsi6 uxisider¿ble. 
han piblicat memions scrioses i w o n a d e s  de La violacid del catdd. 

Siiuau en el axltext. puiern p a w  ara a parlar de El bmcofmi~mo,  un Uibre 
pparat de forma estudiada pera coincidir amb dos fe&% un el$ &u anys de I'apari- 
cí6 de I'article "Volem una Uengua moderna", de Ricard Eté. i I'altre amb la prwen- 
taci6 d'm document a I'IEC mtcnia una relaci6 de m& de 700 pamulesque els 
membm del GEC pmposen per incloure en el nou diccionari nmatiu. Així. a la fi 
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& feber, pcccdü pez alguns anicbs de presentacid en diwmm diaris abans d'apii- 
reixer, va sarir a la Ilum solemnemeni El bmcofúntanur. 

El contingot del Uikt m d t  anP11. La primera pm m16 una seleccid d'arti- 
clcs deis membreg del GEC que ocupa les pripnm~es 191 pagines, uns &les queja 
moeixiem w la seva majm put eis qd  seguim habíbialment les pagines de cultiw 
dels diaris, peFb que posats junts fan més efecte. En aquesrs anicbs, m& pnníb- 
I& i teme*% reslmaitvisceds, es &diquen a irionüzar sobre eis esniptms cam- 
la- el$ gramatics. ek wíiics, S E  i sobre tothom que no eS sant & iu seva dewñi6. 
Alguns titols p1en p?a d sols de I'estil deis autors: "Cmuis i pagar el beore: No 
caldriasin6lW, "LPoegiacatalaniiactnal?Queeisdooinpel&! ","Anar&desmm- 
posici6". La pah que t t  iiMnes 66 -es, 6s l'única mvetat  va- 
queaporten:mnt6lerelaci6delesjafamoses n 8 p ~ a ~ i e ~ q u e ~ a n a a ~  - 
~ ~ ~ i n c b g n i e n e i f a h u d i e c i o ~ a n ~ n n a t i u .  ~editquelanovttat&relativa 
penqd mdtwi d'lbqoewes paraules ja as les umeuiem paquk ja havien aparegut en 
alguosdslss+us~,encHCd~inEemcs&laCCRWo~tjafaampsque 
n'han hposat I'ús en els mitjans de m&i que alggú eis deixa dominar. Aqm- 
tes pa*niles porten una &ie & notes i les aukxitats i i n ~ u c s  que les availai, 
antara que sovint d'una fmma mrauneot manipuiada, ja que fan cmstar que un mot 
"sutt" en el IXNB, quan d s  hi surt per fer-hi constar que Q un casteiianhe 
iriadmiiible! 

Anaüaedalarelaci6den8parBules,tm~queun57 %~6nle~addrionsge- 
4 s  ptbpbent dites. Dins aqwstes bi ha c a s e m e s  m& o menys mtics aun 
*o, q m .  W l o .  disfnitar, c&, canycria, foc h... al costat d'innovacions 
m n d ~ , < y w u ~ & l  oaudüoriaianavaalgunmauuncxplo~quevea 
un~ lesrwnes~taae iaesde ls~~~tas , j aqueaquesrwR&~Qlmwt  
esnany a l ' J s p o p u I a r t a n t e n ~ c o m w ~ y o l . U n 5 4  %s6nlocucbas.un 1.7 
% vdgshnes i pmlofes dignes m& aviat d'un d i c c i d  d'argoi que no d'un 
d i c c i d  nomatiu, i la majoI pan provinenfs de I'espmyd A notar, aun ho ha fet 
algun mític, que algunes d'aqoeacs paraules resulten ja awi antiquades i a punt de 
pasw a I'obü5 tal és el cas de virgwia, vacilar.plarta.. . que formen part del voca- 
buhui gemnxional dals autors quan ertn adolescents. Un 21.5 % del mpus el for- 
men neobg'ismies, mMs tecni, d'espons, d'economia, etc., que en bona pan ja uss 
tothom o que han a le CiEC o en vacabularis eqwifics. F-t, i m 
qmtitats negligibies quant a $nt per cenl pmpwn 15 can* d'sccaituaci6 per 
acostar a i'eqanyoi f* cnm 2czema o medul.la, un parea de canvis omgWks: 
MCX ipen&e (es deinen, seguint aquesta liniaconnd'd i W s )  i ES o quatre d o -  
sitnts més de mal ciassiñcar caa & l'acceptacib de i'em cnisistent a fer dIeII && 
nim d'Nresolot o recoizar de donar suport. f¿mna qoe ja han imposat des de fa uns 
anya m eis &S que manipulen lingiibthment i repetides vegada mndemnada per 
Pompw~ Pabra. 



La sorpesa en ccmultar d vofabulari és que descobrim que alguns dels temes 
que eis dieng havien dit que contenia no hi S&.. .. perb una uwisulta m& atenta ens 
Ca des&& I'autbntka clau &ls Uibre: a la pagina 214, dins les quiaze phgks d'in- 
tmdu&6 al vocabuiari a- a I'IEC, hi ha un apartat de lbxic en qub d e h n  la 
"despcnalimib" detema que, encara que rec4meixen s6n esminys al &tema i qme 
m s6n ni casteiianhes histbrics, a f í í e n  que "d'una manera o altra fonnen pan de 
la Umgua" i aquf ens ea deixen anar una petita mam "amo, adibs, dgo, almeja, 
*m, apretar. averiguar, berbereuo, bolso. botones, bueno, cadera. carajillo, ca- 
rinydr. cavlliios, cocolnrodo. enxyúr, mrufc,fotomaion, manrlo. maricbn, merende- 
m, pzjmita, i pico, plw, puesto, sombrero. susto i fejanos, enm altres". 
Ens hem estalviat les citaciais entre pkmmis que fan de les sigles dels diccionaris 
on han tiobat qne aparcixni algunes d'aquestes paniules per dir-hi que s6n casrelia- 
nismes inadmiiiles la majm part 

Aquí tenim. doncs, h clau de volta de l'opemci6: mt aparentant un aebi\U meti- 
cul& i dmmentat, ens volen fer enmar, ni que sigui pez la porta de swvei, tois els 
casiehismes m& barroers passats. acnials i futms, sense mida, ja que aquest "entre 
alires" representa un a u W  csvoranc, una da d'aigua de dVnensions imprevisiblw 
en e1 diccim, per m& que wien suavitzar-ne l'efecte al1udint al final de tot un 
text de Pompeu FaLua que wia d'un iuw d h i i  en qub lu constatien "des del 
mot antic mpietament caigut en desuetud fins al mot dialectal m& insigniticant i 
Wuc els casteiianismes i tata altres mota jutjats avui inacceptables que Pobem usas 
en eis escntP dels autors nnaixenüstcs". perb, aU6 4 "..As mots ft,paran disui- 
úuüs en dues Llistes alfaWques distintw (can per exmiple en el W h ,  anglb, o 
en el Fetmcchi. italih)". Fixeu-vos M la distinci6 dc F a h ,  tant en el mti t  de consi- 
derar mmés 01s m@ usa& peis cariptors-ao el Uenguatge cd.loquiaC cmi en la 
aabga&endosapaaats Aq~tipusdedicciwaris.comelDCVB.enswlen 
oferir una font & consulta par a inierpmar textos, no una invitaci6 a mar els mots 
que diffciiment podem considenu part de la hgua.  

No val la pena insistir-hi més. E3 kcior amb bm cxiteri distingir enm les 
poques coses que caldria caisidem d'utiiitat i dignes de ser accepiades en un mdel 
de cataih mitjanament culte, com ha de ser el general dels mitjans de comunica~i6~ i 
el feix de fedmens deguts a les penalima hisaaiques per q& ha hagut de passar h 
mstni Uengua. De mica en mica, aixi ho desilgem, anumi millorant el llenguatge 
amb la lectura de bons autors, I'ensenyament ¡, esperan-ho, a wvés &ls mitjans de 
cmiuniCsei6. No nnunciem a eqerar-ne un model de Uengua modern, &gil, no gens 
enmcam perb dins d'uns parsmetresde c-6 que ningú no hauria de transgre- 
dir alcgmnent per fer-se el modem o germmseguir cridar I'atef1ci6 i fez-se aceeptar 

f8cilment per aquells qui iant m'ls en d6na de la Uengua. 1 la resta 6s per als 
m e s  impvisats i cbmics, o per a la premsa satúica. en qu& diMciIment hi pot 
haver m. 



Ewnyar o apreMirc? &%cola can a recerca quioze anys de@-&). Fmm%o 
Tmucci, Editorial Gm5, Cotleeci6 Bibiiotecadel Mes$m, Ira edkir6, M o n a  

Les 63 pseiges del i i i í  s6n esmrtinadcs en cinc ca@k en els quals I'antor 
ens desvela com I'escola m canvia, que pattU un problema de fons que es mantb 
melgrat les transfomtacióas i las refmes estnictorals i mctodologiques Afama <pie 
l'escoia de tathom no haesdevingut l'eacola per a toihom", i aUb ho fa per 1'anW.d 
de i'evoluci6 de la siuiacib escolar italiana. la qual té no pocs ~ t e s  cmcomitans 
amb la dtl no- país. Dins 61s temes que va exposaai: el papex de i'escola; les op- 
cions de I'escda; el mesm, ... es va deswbrint un pfessional sensible i Iúcid que 
m t i e x i i  amb claredat i sistematiaa els seus maaments. 

h w i a  com ek ewayaments escdars engendra wneuements paral.ldq tan 
mts de ser mpctits en cas de cmtml scadhic, perb que són escmment 
6tils ptr a la vida @tia. Raposa que cal eiabmar un ptojecte educatiu integrat en 
la zealiiai social que. garanfek una comed6 amb tkniques i coneixemenrs acrualit- 
zafs cimmtment 

D i f ~ n a ~ i a  l'ensenyamat de l'aprmeniatge o. dit altramens l'escoia lrawnisso- 
ra de la msmictiva, ioi mestrant els pempbsits amb qut se suporten I'una i I'aiúa: 
hqueeugoporra. 

L'ensenyarneot Wnsmispor mix del fet que d nen no sap. i és el profesor qni 
sap i -ya, que ia intel.ligenCia és un W que s'ompk pogmsivament per acu- 
m&!% de ambmnts. Tanmateix aquesla manera d'enistdre l'ensenyment ha 
pt~vocas un &va¡ fracss escolar que cal s q a r ,  i el que m v 6  és que I'ensenya- 
ment sigui funcional i saveixi realment pera potenciar las habiütats i compe&nciw 
& lots els e ~ c ~ h .  

L'tscda cxmstmctiva, la que eU propugna. pamix d'unes alttespremisses: que el 
nm sap, i va a 1'*1coia per reflexionar sobre els sus umeixements, crganim-los i 
wfundir-los, enriquir-los i dem~volupiu-los. El profesa ha de garantir que I'a- 
lrmyie pgui mür els niveIls m8s eleva possiblea La intei.ligencia €S un pot ple 
que es modifica i s'emiqueu pw reesvucnwcid. 
El cm.umctívisme, ens diu, és una "revoluci6 metcdoIbgica iotal", permet el 

lmUame~t de la diversitat perqui? parteu d'allb que és prbxim al nen. que pot avan- 
*en els seus co~eixements per apoñmüment i reestmcmraci6. 
Una metcdologia d'aquesta mma exigeix la pmhcii d'un profesaat difereot. 

La famacid inicid del profesorat ha de poder canviar i, tanmateix. encara actual- 
ment les cscoles & mesaes i la universitat cstan instal.lades en un model educatiu 
minsminsor, i aixb fa que els pmfemm el reprodueixin a I'escola i res d'essencisl no 
es modifiqui. A aquesr immobilisme s'afegeix la "seledi negauva" provocada ptr 
l'escassa remunenició econbmica, que deriva cap a un desprstigi sacial del p f e s -  
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smt. Tonooci añrma que: "Són mdt pocs els qui decideixen fer-se pofessors i en- 
crini sdn menys els qui ho decidei i  tenint un óon historial B U I ~ ~ ~ C " .  

I.pwacabzn,ensamdlsqnoespc~aisenyaran>enseiryar,qcsl tenir el 
cmatge d'avanpr i&es mes. creatives i prendre deciisions cultipais i polítíques ni- 
mcsls. L'autor ens b algime& propostes en aquest sentit 

És del tot aconsellable m deuar pansar I'oporümitmt que ens ofereix la lecima 
d'aqoea Iübre per a la ffileud i el debat educatius. 





INFORMACIONS 1 COMENTARIS 

La I I O ~ ~ ~ S ,  les ihfomacions i els cwientaris sobre üengua no wvintegen en la 
prensa fora & m m a t s  concrew, perb sembla que, de tant en tant, hi volen prestar 
atenci6. De vegades cal inierpretar per que parla en un moment donat d'alguns as- 
pectw mncrew per triotnfaüsme, per justiñcació. per electonil'ie, & vegades o 
gimpiement pa algna fet mxdbtic. De t m  maneres. un lector Uunyb dc la premsa 
dei nostre @S no espot fer una idea ctara de quina és la situaciid actual del catah. Eh 
aquesta secci6 farem una de les notícies relacionades amb la Uengua i eractarem 
d'mwtar-les. 

EL PARE BATLLORI PARLA CLAR 

"El kriódico" del dia 9 de juny publicava una enmvista amb el jesuila i h i s h -  
dor Miquel Balllori, un dels eBdits més &Uds amb qub compta la nosW cultura. Va 
ser amb motiu d'imes clases que va oferir a la ciiwira F e m m  Mora de Pensament 
Contemporani a la Universitat de G i  Potserper aixb i per alguna pregunta que li 
va fer I'entrevistadm, va exprm-se amb una cmmdbncia inusual awi dia El 
pare BatfIorí va dk que algu& intenten imposar cum a Uengua literhia el diaiecte 
infame de Bmelaia. R&t que eU havia viscut dos anys a ValEncia i sis a Ma- 
Uorca, opinava que en aquelles terres hi ha, m& que una prevenci6 contra Caralunya, 
una a~timd de rebuig de I'actitud pesumpmosa dels barcelonins. El c a u  - 4 e -  
gh- s'ha consmat molt més proper a la llengua clsssica al PaIs Valencia i a les 
mes, i no acceptaran mai la imposició d'un d i  tan infecte com el de Barcelona 
cwi a Uengua Iimhia 

Calia dir-ho perconaaresm tanfa pwlanzmia. i aquest cop no pot venir d'una veu 
m% auionaada. El nostre homenatge peral pare Batlloci. 



JOAN W f I I  PUERTO RICO 

El diari "Aw" del 4 de juny publicava de costat dues noiícies que sembuiven 
cd.locades amb una Uitencib de contrast evident. En una donaven wmpte de la con- 
cessi6 del premi Atlsntida, que d6na el Gremi d'Editors de Catalunya. a Rafael Her- 
nández Colóa, govemador de PtlMto Rico, per la seva defensa de i'idinna -M 
cm a llengua oficial iInica d'aqueil ierritori. En I'alm, encara més succinta, perb 
acompanyada d'una fotogdii informava de I'acte de Uiurament del Remi d'Ham 
dc ies Wetres Catalanes a Joan Trisdd Q& ens volien dir els nois de l'"Awi"? Pr>tser 
que el que és m h m t  impcatant i té un pes ecodmic & el llibre en espanyo1 imp& 
a Wunya ,  i que el m6n de la cultura catalana és un mwnet a pan? 

EL CATALA 1 LA TELEVISIÓ 
Tres noticies referenta a la televisi6 

El 17 de maig, l'"Avuin ens informava que els dipumu d'Uni6 Valenciana han 
&nat suport a una pqosicid demanant la recepea de TV3 al Pab Valeociii i la 
iecipmitat, 6s a dir. h ncepci6 de la TVV al Pnncipai. 

Val a dir que Uni6 Valemima va imposar un element que &u la sospita de jus- 
tificaci6 d'aquest intercanvi en la unitat de la Uengua, ja que el text aprovat gsrla 
d'intemvis amb tom les televisiora de lei, altres comunitats autbmes i no sola- 
mait enlre les de les tenas & parla caralana! 

El 28 de maig. el mateu diari ens donava una altra bona noticia (de dolenies no 
en d6na gairebé mai). Aquest d u  Canai Plus &e& ñIms en v e d  caralana en 
hores de mimima audikia. Una alua noveiat infmmant 6s que I'empma de Canai 
Plus adquirid els per a la utiliwi6 d ' a q w s  versions tam per a mes aitres 
teievisions com pw a la projecció cinematogdúii. cosa que no ba fei mai TV3. Ca- 
nal Plus es proposa anar esienent I'ús del cam en programes infomatius i de p- 
mieci6 prbpii Aqnesta IiMiciri ens pot lnlondre un lleuger opümisme, malgrat I'h- 
bit resbMgit als abonais que Caracten- Canai Plus, perquk el 5 de juny el diari 
"Avui" publicava unes declaracions de Joan Granados, director general de la 
CCRTV, en quk ens ass-va que I'aparici6 de les televisiws privades ha provo- 
ca: que les hores d'emissió en llengua catalana han pwat del 473 per cent del total 
al 299 per =t. En I'actuaiitat, doncs. el caialb a la televisi6 ha baixat en 17.6 punts 
i I'espnyol ha pujat&l52,5 antenora un 70,l percent 



n CONSELLER GUITART VOL CONSENSUAR LA REVJSI~ 
DE LA LLEI DEL CATALA 

Lr"Avui" del 12 de jmy ens infamava que el unseller de Cultura Joan Guimt 
va anunciar que áeaprés de I'estiu convocar& mis els gnips parlament~s perconsen- 

la revisi6 de la llei de Nomalitzaci6 Lingüística. Aquwta irnportant revisi6 ha 
esiat aiomada en m& d'una ocasi6. la datreta m causa de les elecci0ne.q aufonomi- 
ques. modif-ions de la llei cenlranien en l'ús del cata& en les relacions de 
I'adminisuació de I'esuu i I'adminisüaci6 de jusdcia amb els ciuiadans, i l'ils & la 
iiengna per pan de les cmpeses en les rekions ccinaials. L'objectiu, segons Gui- 
rart, 6s awnsegiEr que la llengua de Catalunya esdevingui usual i peeminent 
en totr els b b i t s  Realment, seria un gran canvi i un pas de gegant cap a la uxisecu- 
ció de l'objectiu que ba de ser el de convertir el catals en llengua oficial Única, com 
pncaniba la plataforma de partiis, movimenis civics i entitats que van adherir-se al 
Qcument proposa per la müa Associació. 

H. CATALA 1 EL PROGRAMA LINGUA 

Pilar Rahola commtava en el diari "Avw" del 14 de maigque ñnalment el d 
aiwria al Programa Lingua, despr& de aes anys d'espera: perb encara no ens ho 
cieiem pequ8. infmwcions pxkxim han revelat que RF ara ei govem h n c b  qui 
s'hi oposa per raom bbvies de hwuir el p i b l e  wdqament del c a a  al "seu" de- 
pertament deis P h h w  Orientals. Menüe,qiant, id'aixb en parlem en una alüa w i 6  
d'aquesta revista, sabem que la Ge&itat de Catalunya ha subscnt un wnveni & 
difusi6 a Catalunya de l'estudi del ñan&s sense cap mtxapartida. Serem, un cop 
m&, wmuts i p g w n  el beure? 

EL TREN DE LA NORMALFPZACIO A LA RENFE EN MALES MANS 

Una i n f m c i 6  de "El PeMdico* del 29 de maig ens presentava un panorama 
eagmwdof per a la normalització de la tlengus catalana a la RENFE. 6s &im, 
monolingtlisme en tot allb que no fos de c o m v i 6  difícil. .. i l'enc81rec a Xavier 
Mcay  (que el dian; qualüícava d'un dels p u r s o i s  del catalb light) de l'execuci6 
del pjecte, tot c m  a fruit del conveni gae Marcb Sala va signar amb el Depata- 
mcnt de Cultura de la Generalita1 de Catalunya el 10 de gener passat. El ilamant cap 



& &vallvallsici~ i ha wmeqat per hadejar la pasona que durant aquests dsrras 
anys (smb moIts pccs mil- i mse vcure's iecwtguda cap autoritat) frebahva en 
les tappum de mmiaützafi6. Smbia que d motiu & qne no mmbmgava amb les 
ldaes del "lghtiaoe", que PPricay ha anunciat que impar& tot dient que apxmh pel 
catatalmCs~".Eospegnnrwnc~nés<luebaeMat~caylaperswsmmena- 
da i si 6s que La Direcci6 General de Política lingtiblica, orgaaisne pel qual va ps- 
sar Fericay &q& de de& d "Di¡ & Barcelona", hi té alguna awa a veure. Tota 
aqnesta qmici6 mbla fmit d'un aitre "pacte" misten&. 

Per un cantó, can hem sabut fapoc, la directora general de RENFE es dedica a 
jugaramb trens de M, i p e ~  l'aiira p la k n p a  en mans d'un "nen enhmW, 
que tambe hi jugad perdlo-t. 

EL "Diari de Bmiona" &l 14 de juny dedicava dues phgioes a la nosha As- 
sociaci6 amb un eeball &pt a Quim Goicoechea que duia per cito1 "Ercons m& 
'iigbts' que 'havies'". Aquest treball, sota I'apltrenca &una enquesta enhe difedents 
diputats de t ~ s  ds gnips perlamentans és una maniputaci6 vergonyant dels afm 
que. hi Oscta. Les ai.hisions a la ms@a Associaci6 hi s6n inexactes i tende&- i les 
~ i e s a l s d i p u t a t s t a m b t .  IEem&~tarquelaselecci6&lessensdeclara- 
cbm va pd maldx cami. Es hacta d'una descarada defensa del coniingut de El 6m- 
wfanr~nna i deis aeu8 awm. 

Per a U.1usoar e4 lrebaii van utiliwu dues fotografies de les depen-es de 
1'IEC durant la claodestinitar en qub es veoen piles de p89uets de Ubms i de papers, 
e n u n c a s m m w ] r r n . L a m ~ ~ & I ' ~ e c c i 6 q u e d a p a l e s a e n e l p e u d e ~  
fow- "~quwtes dues fmgrañe~ demos he^ ~'estat en que es h v a  I'IEC 
bpnk del scu enpoli per part del *gim franquista; perb, segons algunes vws alti- 
qucs. fainbt per caisas "d'ordre intem". El iüo1eg Ramon Aramon apreix amb la 
seva secmtana, Maimmt Md, envoitat d ' a  pila de Ilibres. Les piles de papas 
m tenien un Uoc idcal perqiie les M desessin. Es aui que calia apofim qualsevol 
racd per acumular-bi documents i l l i k  de qualsevol rmmera, m es pot v e m  ea 
I'altra fotograh, on pel "mdtiliari" s'endevina perfectament quienes habitachs ca- 
lia apmfiw i & quina manera es feia 



CENT-TRES ANYS D'INDEPENDENTISME 

El dia 27 de juay d'enguany moPi a üarcehma als 103 anys, el saiyor Ramon 
Sma i Vüaró, pare de J o d i  Sena, membre de Lhgua  Nacional. 

fa =va vida &vt un exempk constant de U& per ia democIIria i pel bet a 
La iadqimdtncia de Cbiaiunya. Mai no ciaudich i volgut &m t e s h n i  de la seva 
Melitai Mbuc hpn% de mort: la seva última voluntat fou la d ' h  enterraí amb el 
manteU de I'estelada. 

Cent-tres anys wn un llarg cami de voluniat f a m a  Per aixb Lkngua N a c i d  ii 
nt ara aqaest petit honmatge. 

Heus ad una prova de reconeixement públic de ia catalaniiat del senyor Ramm 
S e n a , ~ & p o f & .  Unclicntbarceioniiitmn&aque~acaria,desd'Ar- 
gentina, I'auy 1949. 



Buenos Aires. 12 de noveabre de 1949 

Dole& LATORRA 
Corts chtahles, 704 
BARCELONA 

Baix aqoest nom i di1xcci6 he rebui de nna persona amiga, tot jnst vinguda de 
Bardo08 una capsa d'exquisiis Bombons umi obs@ i mml de la mstra tena. 
Queda fet I'etlogi dels Bombais. exquisils, perb dec k un C a t h  eLlogi del W- 
m t  o Estabiimenton es venen, per i'esprit de vaienta ciutadania i paaiotisme que es 
mflexa en la etiqueta W d a  a la capsa 

Felicito a la "DOLCFiRiA LATORRA" DEL CARRER DE CORTS CATALA- 
m, 704, i des* al iSaMiment proSpentais i molts anys de vida. 



EL NACIONALISME DE lWSTER ENUTJA L'IVAN TUBAU 

Jordi Colomer (Tamigonn) 

Talment w m  un ooelloi addicte a la canwiya, 1'Ivan ha aprofm la mort del qui 
ha mantingut altiva la tlama de la catalanitat al sud del país per parir, sense gaires 
mumes, un &le d'ophi6 fn'vol wm tots els que fa quan es *ta de parlar 
del aac imalbe  d'aci. Joan Rism. víctima d'un jad d'atemptsts -yoliistes 
(nacional-im-) no podia tampoc ser el sant de la devoci6 de cap dels qui 
volen enfomar el vaixell nacional & W u n y a .  Malgt'at I ' q  que em p v o -  
quen desmíen lingttístics com els fmmanes del &o tampoc no vull caure en la 
kil temptaciú d'esiabb un psralJelisme clar catre els dos "escamots" que bbvia- 
mmt no ienen cap relaci6 o@nica ni tempmal. Peto, qui gosa dubtar que el Tubau i 
els tamhes que posaren els  tefa fa cm a d  Joan no comparteixen en el f a ,  amb 
ímpet~ i métodes difuents, un mteix-objeztiu? Lap6lvora i la tinta conjugades con- 
mi la imitat & la h g u a  ¡, per tant, conmi launitat de la mira mi6? El Ricard Rd, 
pataveu del Cnup d'Esiudis Catalans -que cal no umfondre encara amb 1'Institut 
d'Wdis Catnkm-, no ho maga quan paria de la conveniencia Cuna hiplicitat de 
models d'e&miani. un per al catalb de ñamlona?-, un per al "valencu i un 
alm per al "mailorqui". No 6s aqmta una poposta susceptible de ser moll ben rebu- 
da per mrs aqueiis qui s'alelgaren dels atunpiats & Sueca i que awi celebren en 
sümci pNdent la mort del perill4s heretge? Cwiosa afhitat i sintonia entre el pro- 
gnssisme lighr dels &fensws & la ilengua * tan malament es parla i la dreta h c w  
espanyolista, feiximide i mligiosa & V W i a !  Quina fotografia per a la membria 
dect iva:  rIvm i la seva coila ofrwrant noves g l w  a Espiuiya junts amb els Li- 
Eondas, Fabrepts i companyia mentre ne sotenava el no- Joan cantant la M-- 
tanga, e k  Segadors i cridant viica Cauilunya IEure enmig de bandem catalanes, al- 
@mes amb I'estclde la llibertat 

AUl. al beil cementki de Sueca ben poca gent es devia preguntar quk és Valencia 
g & i i  en pan, a una persona tan in~el.ligen~ i lúcida i intpracable com en Pusler. 



que ja ho bavia expücal feia mnta anys en el seu Uhe Nosolncs els valencians. 
Massa poc mps ejicar;i perquk I'Ivan i els seus mariaers d'sigua higa ha bagh 
Pgut  capir. 

NOVOLEMFANTASMES 

Sr. Director de Llengua Naciaal, 

Coma lector de "Llengua Nacional" he llegit tamM amb molt d'inmb el llibre 
El k c o  fantasma. 

A la m. 261 de Sementada "barco", s'hi consigna una llista d'anicles sobre la 
prob1emBtica de la Uengna, i es fa iefehcia a les rcspostes wntrhries al que 61s 
autors del "barco" defensa. 

Em penneto de copiar la llista de contraris que bi citen: 
Pem Calden. AIbert Jané. Antoni Munné-Jordh, Xavier Lamuela, Emest S h r  

i Siches. 'Plaocesc Vaüvudú, Francesc Parcerisas, Me& Callejon i Pojol, Pcp Co- 
&U, Jaume Vidal i Alcwer, Josep M RmUer(ls, Jem CMmcs, Jordi Bmguera, Ro- 
ger Alier. Miquel PQez-SBnchez, AveLlí M s  Gener, Jaume Corbera i Pou, Joan 
ñend¿ i Ibisdéu, El* Teruel, Jadi CmudeUa, J d  ibhz 

1 enc&ca, "VinguC, Uur i hom..." editorial de "Sema d'Or" núm. 274-275.1 la 
kMi de ia k c i 6  Filolbgica & I'IEC. 

Paiso quererolür tots aquests &des de gent tan diversa en un volum, fára molt 
i molt Útil. 1 w n'hi men incloure més, d'articles de respoata, és clac 

Aks que tots aquests escrits d'autors ressenyats antenmenf &en Ia refehncia 
del dia o número de ia publicacib on soniren, la trisca de recollir-los no pot repmen- 
iar cap diíiiultat i, en canvi, obtindríem un gtuix de noms ptigiosos que qwhiea 
anengleraü en ia p1Lmica tan nciual del "light" i el "heavy". 

Confiaat que u8 sembii be qm18 propta, em piau de saludar-vos ben cordial- 
ment. 



RETALLS 

La üeneraiitat de Catalunya acaba de fmar un conveni amb 1'Estat francb per 
pmoure I'ensenyament del f m h s  a Catalunya El que hem de lamentar 6s que en 
cap moment la Gen&tat no ha demanat una reciprocitat de respecte pel que fa a 
l'ensenyament del catala. a h q a .  L'ensenyament del c@ a Fraqa i a Catalunya 
Nord en particular existeiu nom& e c i e s  a l'abnegació & mestres i professors nord- 
mtabns. i malgrat les instiiucions franceses que fan mt per l'únpedir. Una iniciaiiva 
de. la part del govem catala. ajudarian molt els enscnyanis per qui la defensa de la 
mtra píirla m u n a  ha esdevingut un comba1 quotidih. despmporcionat i esgoIad01. 

Associació Catalana d'Esnid'mts. m. Universitat de Perpinyh. Cami de la 
Pdssid Vella 66000 Perpinyh. 
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La W o  Olímpica 
Radio 4 
Pg.deGdck 1 
üarcelona 

De visita amb amicspel Piincipat de Catalunya. hem pogut seguir awi les prime- 
res emissions en quatre Uengües de la W o  Olímpica. les q d s  ens han mprb 
agradabkment per la gualitat de les infamachs que s'hi difonen. 

Mahmdament. tanmateh. k m  hagut de consfatar que, si bé aqueixes emisriw~ 
s'admen amb mbit a fer m& agradable I'estada a Caraiunya "del sud" de visitan19 
fiaocesas, espanyds i angksos, aqueix no 6s pas el cas per als catalaos del rond. 

En efecte, durant el9 quin% minuM de swei en caiala les intervencions de per- 
sonalitats en liengua espanyola no s6o pas tradu'fdes a la n m  llengua, la qual cosa 
ens ha representat uua ben desagradable saipresa. ?& ben aisc que una sido que 
preten, imagino, donar una imatge acollido*i de Catalunya menysp~eK d'aqueixa ma- 
nera els Mistes calabmopafiants que no comprenen pas I'espanyol. 

Vull mure que ha estat un simple oblit i que en les mrtres properes visies del 
vostre band del PiriBeu els caialans del nord podrem escollar sense e n m  Ja Radio 
Oiímpica en 

Rebeu les meves salntacions m& cordials. 



En aqu- seccib breu us infmarem, sempre que caigui. d'aspectes de la con- 
feccid i d i m i i b  de la noma mis$ o & qualsevol aiba cosa que s'hi relacioni. 

Avui a m e r y m m  perparlar-vos de tres aspectes: el mmbre de Idigines, la do- 
dicitat i ia datacid i eis canvis en la maqueta i el fomiat. 

Pel que fa al nombre &pagines, us volem fer notar que la previsió inicial era de 
32 @&es per númm. Si feu comptes, veureu que mant les phginas dels números 
apaieguts ñns al número 6 sumen 226 i que aixb suposa una mitjana de 37.5 psgines 
perndmm- Hmi fet dos niuneros dobles, un amb 64 phgines i I'altre amb 56, ped 
el nhm 3, swise constar com a doble, en tenia 61. Fixeu-vos que, encata que la 
n u m d b  de les phgines comeqa amb l'editorial i no compr&n les @@es d'fndex 
i de cWits, tates es paguen a la impremta ... 

No 6s cap c a p t  que les publi~~~ions no pfess id iaades  tenen una apdci6 
iueguh. Nosaltres no en podem ser I'ex@. Per aixb hem preferit no posar m& 
qne el número a la portada i deixar de banda la ficció d'esmpar-hi el mes o m- 
a q& carespon, emaca que trobareu el mcs red en qd. apareix a i'interior. D'aiüa 
manera hadem de fer un$ equiiihis estranys de números que c o m d r i e n  a dos 
mesos o a tres per mantenir la cxmeiaci6 d'aquests 

Eis aes primen exemplars van sofrir ans ntsrds wnsiderables d'impressib, mal- 
graI les promeses de rapidesa. Hem passat a una alma empresa que ens ha ofm mQ 
bates condicions i un temps molt m& ajustat de conftccjó, i alhm ens ha fet veure 
que. la nvista hi guanyaria psssant al fonnat i a la presentacib actuals. 

Encani hem de millorar moltes cases, entre aiaes la ngularihacib tipogMca de 
Ws, citacions, puntuacib, etc., i m b 5  la periddrat Complirem eis nostres wm- 
promisos d'oferir els &tze númetos I'any o &S el període que cobreixen les subs- 
aipcions, entenent que cada númem correspon a les 32 o 36 phgines normals. 



CRIDA A LA DOBLE COL.LABORACIÓ 

Una mvista um aquesta, ponaveu Cuna associacid perb ahora d'una idea i una 
tasca & ca&m i m&& nacional$, necesita molfs m& subscriptors: ara mm ara. 
I'expansió & la revista esta en les vowres mans. Quan Mmptem amb m& miijans 
podrem dora terme alguna csmpanya de publicitat o de promoció, pe& hem d'arri- 
bar-hi amb la vosna peniciptv5ó activa. Igualmenf necessitem trebaüs va- sobre 
qualsevol aspecte relatiu a ia Uengua envieu-nos nodcies, exp&ncies pmonals. 
rcsultats d'e~quesies. tot el que p1@ ser d'inte*. I si voku fer articles, üeW o 
~s~ldis, penseu en la b r e w  a qui? ens obliga el nostre volum. Consulteu-nos qual- 
sevol dubte i feu-nos arribar els vostres suggerimenu per mitja &is telbfon (en el 
primer hi haun contesab autgnstic les 24 bom del &a, i, si ens deixeu les vosoes 
dades. us tnicarem nosalees). 



EL VAIXELL DE LLENGUA NACIONAL 

- 8 de maig: ~fsmtació de 1'A.$sociaci6 i del Ilibre "La violaci6 del CaQlb" al 
Restaurant Giacier, de Barcelona. Hi intervenen Lluís Marquet, Maria-Lluisa Pazos, 
Pere Ribem i Eniest Sabater. Presenia I'a~te: Salvador BalceIl. 



- 9 de. maig: Preseniaci6 de I'Associaci6 i de la revisa Ucngua Nacional a la 
Wria "La Mulassa". de Vilanova i la Gelini. Hi mtavuien Jordi Amal, delegat de 
Lleogua Nacional a Vilanova, LluisMarquet, hfaria-Llu?sa mas i Ernest Sataiter. 



- 10 de &g: L l e n e  Nacional Q convidabi a I'acm d'hol~naW a J. N. 
Roca i Peneras. L'acte Q p & i t  per WU Cucunill. 



- 15 & maig: Fksentaci6 de Llengua N a c i d a  la Societat Catalana de Llen- 
gua iliteratnxu filial de l'btihit d'Eshidis Catalans. Presideuen I'acte: Jondi Car- 
h e i i  i Joan Martí i -U, membre de la Semi6 Filolbpica i Resident & la Socie- 
tat füial, respectivament. Cal esmentar I'assitencia a I'acte de molts membres de la 
Secci6 Fdolbgica. EL dimi "Ei Punt", fide1 al seu rigor mfmatiu, hi assisteix tamM 
hi és present Eduard Upez, redactor de Barcelona. 

Hi intmenen aim a membres de Llengua Nacimal: Josep Fem, Lluls Marquet. 
Maria-Ll- Pazos, Ernest Saber  i Jaume Vallcorba. 



- 1 de juny: Taula Rodona sobre el tema 'TU cataP com a llengua nacionaln al 
Clab &'Amies de. IaUnesca Hi interveaen: Heribut Banem, socí d'homn de Lien- 
p Naciad, U Maque& Jasep Martúiez & Foix, Maria-LluYsa Wu>s i l?mesi 
%bates. 



- 5 de jmy: Pnsenfaci6 del manifest " C a W  única Uengua ofriai" a Giraia. 
L'acte, pwenhitpel president de 1'A.DA.C.. Josep Maria Bameda, té Uoc a la "Fon- 
tima d'Orn de la Caixa de Gimna, amb I'assisiencia dels dos diaris de Girona: "El 
Ptmt" i "Di& de Girona". (Quan n'ap.endran els de Banielwia?) 
Hi intervenen: Josep M. Bameda, Univers Be-, Carles Buenaventiw. Ltuk 

Marquef Maria-LIU Wzos, Josep Pi i Mallarach i Jordi Shchez. 



- 2 üe. jdiol: Asmblea Fimdacimial de Llengua Nacional. En aquesta Asswn- 
blea, ia primera Assemblea General de I'Associacid, 96n acceptau delinitivament 
can a membres fundadors mts els membres que fins ara han sollicita1 Uur ingnSs en 
I'Associaci6, és raiiiica& ia Junta de Govern actual i s'aprova la constitució de les 
primeres Secciws de 1'Associacid. 

Aquestes Seccions s6n: 

1. LingUIslica. Cap de Seccid: Lluis Marquet. 
2. Extensi6 d'ús. Caps de Seccid Joana Gay i Anioni Ibifiez. 
3. Ensenyament Cap de Seccid Pere Ribera. 
4. Correctm Cap de Seccid Jordi Badia. 
5. Sociologia de la Uengua. Cap de Secci6: Josepa Hugue~ 
6. Dis ió .  Cap de Secci6: Josep M. Tmié. 
7. Catala oral. Cap de Seccid: Comissid & seguimm i estudi. 
8. Revisia Llengua Nacional. Director: Emesl Sabater. 

L'Assemblea General ratifica iambe els socis d'honor proposats per la Junta de 
Govern. S6n els següents: Avel.lí Ariís Gener, Alfred Badia i G a M ,  Heribert Bar- 
rera i Cosia, Fmcesc F e m  i Gimnks i F&c Rahola i d'Espona. 

L'Assemblea Q presidida perla Junia de Govm de Llengua Nacional i pel soci 
d'honor Fmeesc Femr i G i ,  que obre L'acte. 

Tots els membres de l'Associaci6 Llengaa Nacional rebran una relacid dels 
acords de I'Assemblea 

- 11 de juliol: Llengua Nacional s'adhereix a la Plataforma Unilbh de Supon 
als independentistes Detinguts. 
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