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Albert Jané i Riera 

A lhe r r  Jan6 i K i r r a ,  soci honorí l ic  dc LLENGLIA 
NACIONAL. i company nostrc dc rcdaccid. ha  cstat 

guardonat a m h  un dels Preinis Nacionals. atorgats 

p e r l a  General i tat de  Catalunva. concretameii t  e l  cor- 

responent a l  periodisme escrit. El fe l ic i tem cordial- 

men t  pel rneresclit guardí,. 

La cara i la creu 

I!n di;! d'aqucst cstiii. mentre carninava tranqiiil pel car- 
rcr. de sohte un desconeput, zicninpanyat de la seva dona i 
d'uii parell dc fillc. m'atur i  i cm prcgunl i  si cm rccordava 
d'ell. Prinier vaig qucdar una mica dcsconcrrtat. perir dec- 
prés sí. vaig recordar hi. que haviem estat companys a I'ins- 
t i lul .  D 'a i rh l a j a  vint a n y  F.ls seus pares. ara$oncsos. aca- 
haven d'arrihar a Barcelona i eII s'incorpora a la  ineva 
classe de hatxillcrat quan ja havia comencat els curi. 

Mcnlrc cm parlava. in'ailoiiava de coin n'li;ivien csiai, 
d'inútils. els r s b r ~ o s  que en aquells temps vaig fcr -mo- 
giit pel mcu incipient prosclitismc lineiií5tic-. j a  que. 
aquest dio. pcr mes que va¡? iiiteiitar d'nrrencar-li alguna 
paraula en catala. nn hi v;i h;ivcr manera. D c  xcrrar. pero. 
veient que I'cscoltava. ho va fcr i imb una vrrhoiitat inaca- 
hahle. Mantcnint sistematicament el castellh. cni parlova 
cnlarScgailamenr de la carrera que havia Ic1. de la feina 
que tenia. i d'aquest i d'aqucll. i d'aixc? i d'allh. Eni  va dei- 
xar aclaparat. confús i ~a i rehé  sence poder ohrir hoca. 

Cns quants dies després. vaig tcnir ocasi6 de tractar. 
gracies a uns aniics. u n  matrimoni d'nrigen aleniany esta- 
hlert no  fa gairc cn un petit pnlile Iirop de Rarcclona. Par- 
lar amh ells era tot  un gaudi. i la conversa fnu d'allb ni& 
cordial i respectuosa. Tot i qitc encara els costava de parlar 
en catali, c l  manlinsuereii tota I'estona. i 6s i~ ix i .  en cntal?~. 
com parla\,en al seu fill. Mosirarcn una inteeració total al 
pohle adoptiu: el scu tarannii crii senzill. inodest. tranquil: 
en ells k i t  cra retiex de ciiltiira i saviesa. 

Iiavia estat tan difcrcnt aqucsio rclnciii de la qiie h:ivin 
tingut amh I'eu-comp;in): qiie ni 1 0  i io ine'ii sahia avenir. En i  
viiigiieren a la niem¿>ria aqucsts vcrscis dc I'Espriu. qiic lan: 

<'Tenini raó 
contra hvrds i Iladrrs 

el iticu pnble i j»x 

Ju[i<,rriiii Torreni (Rarceloiia) 

Obrim o tanquem 
Lin estnblimriit del nieu harri va pcnjijr a l a  portii u11 

reto1 que dcia: .El.: disiahtes tanqiieni.,. 
Coni que Iii lin Iirou franqucsa amh I'amo de la hotipa. 

l i  \,ai$ priguntar: 
-Si iioiiiéz tanqueu els disrahtcs vol dir que els nltrcs 

dies dcixcu ohcrla lii hotifia? 
Sorprks. contestb soniricnt: 
V o l  dir que els dissabtes no despatscm. 
-Al1 v a i g  c o n t i n u a r  1 com poileu tancar els dis- 

sahtcs si primer nn ohriii'? 
l l na  mica nioscn. va ler: 
V i n z a .  va! Coiii ho Iie de dir. drincs? 
E S  hen senzill: *qEls dissahtes no  ohrim,,. eEls dissab- 

(cs. l i incii l>~. eAquect estahlimcnt romandra tancat els dis- 
sahtes,,. eEls dirsiihtcs f rm Sesta,, ... 

-Proii. noi. prou: ja ho tindrc en compic una nltra ve- 
&a. 





El Consorci per a la 
Normalització Lingüística, 
una eina fonamental per a 
fomentar I'ús del catala 
pel Cornii? (I'En~presa del Consnrci 
per a In Nornlalització Lingiiísticrr 

E I Consorci per a la Normalització Lingüística va 
néixer l'anv I Y K X  amh la vuluntai d'inicgrar cls 

cursos de catala pera  adults. els serveis locals dc ca- 
lalh i lcs actuaci«ns destinades a I'extensió de I'ús 
de la Ilengua que havien anat sorgint arreu del Prin- 
cipat. L'integren una xarxa dc centres de normalit- 
zació lingüística (22) i de serveis de catala (mes d'un 
centenar) que cobreixen tot el terriiori. amb uns 650 
trehalladors i treballadores, 400 dels quals sún de 

plantilla. 

La funció del CPNL 6s el Comcnt de I'ús del ca- 
talh. Esta cstructurat en tres grans irees: formació 
(cursos de catala per a adults), assessorament lingüís- 
tic (correcció i traducció de textos. consultes lingüísti- 
ques. assessorament sobre dreis lingüístics ... ) i dina- 
mització. que dedica la seva atenció al fomeiit de l'ús 
del catala en els diversos sectors de la socictat. És la 
xiirxa d'irctuació territorial niés propera als ciutadans 
i ciutadanes i al lcixit social i economic. Aquesta ex- 
periencia, financada per la Cieneralitat i I'Adminis- 
tració local i única en tot I'Esiat espanyol, el configu- 
ra. dones. comuna eina molt importan1 en la política 
de normalitzaciá lingüística en el nosire país. ja que 
n'és I'organismc cxecutor territorial i ha pcrmks fer 
arribar tota la política lingüística de consens a iots cls 
racons del territori. 

Darrerameni. pero. cls probleme~ presiupostaris 
també han arriba1 al CPNL fins al punt que es pa- 
teix pel seu futur, malgrat les declaracions de les 

adininistracions confirman1 la seva perviv&ncia. El 
pressupost del CPNL s'apropa en els darrers anys a 
2.0iKI milions de pessetes: la Generalitat n'aporta 
iiproximadamcnt un 65% i I'Admiiiistració local 
(bisicament ajunlamcnls i consclls c«marcals). un 
35%. 

L'aiiy 1996. I'aporlació efectiva de la Cicneralitat 
va csiar a puiii de ser reduida en 300 milions respecte 
de la de 1995: es vnlia passar de 1.300 a 1.026 milions. 
Con1 que el 80'): del total dcl pressupost és dedicat a 
sous del personal aquesta reducció qüestionava la 
viabilitat del CPNL. A causa d'aixu. hi va haver nio- 
biliizacions del personal del CPNL i coniacics amh 
els grups parlamcntaris durant el mes de jtiliol pcr tal 
d'ampliar la partida corresponent dels pressupostos 
de la Generalilat. Finalment, es va aconseguir tina 
ampliació de 250 milions fora de pressupost que per- 
metria a n a r  tirani.. 

Al Cornil& d'Enipresa ens van dir que en els prcs- 
supostos dc la Generalitat per a 1997 s'estabiliiz;iria 
definitivameni aqucsta aportació. No va ser així: en 
els pressupostos aprovats al Parlament. I'apr>rtiici6 
de la Generaliiiit al CPNL va ser finalment de 1.026 
niilions. Després de la vaga dcls treballridors i treha- 
lladores del CPNL del I R  de desembre passat contra 
la retallada pressupostiria. vam saber que la Genera- 
litat incrementava I'apurtació en 200 milions (1.236 
milions, en total). novament fora del pressupost 
aprovat al Parlameiit. 
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Aquesta reducció que s'esta fent efectiva des de 
1995 comporta posar en perill a mitji termini la viahi- 
litat del CPNL. Les successives reduccions han com- 
portal retallades generalitzades del nombre de cursos 
de catala que s'han fet fins ara. Les conseqü&ncies 
d'aquestes retallades han estal lii reducció de cursos 
als ciutadaiis i la disminució de feina del centeiiar 
Ilarg dc profcssnrs contractats pcr horcs, un col'lcctiu 
imporlant de professionals del CPNL que trehallii en 
condicions cada cop mis inestables i preciries. <:oni- 
porten tamht la reducció del prcssupost dcstinai a fcr 
actuacions per estendre I'ús del catala i que. per trint. 
no es p u p i  prestar adequadamciit el suport ti-cnic 
que ncccssitcn particular% empreses. associecions i or- 
ganitzacions en general per tal d'incorporar el catala a 
les acrivitats que els sóii prhpies. 

El Plenari del Consorci. Organ rector forniat per 
representants de la Direccicí General de Política Lin- 
güística i pcls rcprescntants dc 101.; cls ajuntaments i 
consells cornarcals integrats en el CPNL, va aprovar 
al mes de desembre passat una nioció que instava la 
Gencralitat a incrementar la sev;i ;iportaciú al 
CPNL. reconeixent d'aquesta manera la gravetat de 
la situació. 

La siluació era prou preocupaiit perque des del 
Coniitt? estudiéssitii actuacions de denúncia i prcisiii 
per exigir uiia política prcssupusi~iria suficient per 
par1 de iotes les Administracions implicades i assegu- 
ra ra  curt i a mitja terniini la viahilitat el CPNL i. pcr 
tant. de les seves actuaci»ns. una h«n;i p;irt de les 
quals són els cursos de calal2 per a ;idults. L'inipuls 
d'aqucsi escrit n'és una. I'ohjectiu del qual és sensihi- 
litzar la societat sohre la situacid del CPNL, ja que 
I'afecta com a usuaria i dcstinatiri;~ de Ics seves ;ic- 
tuacion~ 

Arran del debat sobre I'anomeiiada popularment 
eLlci del catnli,,. hern let arribar iin text a la ponPn- 
cia parlamenl:~ria per tal de sitilar-lii i reforcar el pa- 
per del Consorci. Hem anat estahlint coiitactcs amh 
els partits polítics anih representació parlamcntNria. 
amb sindicats i re1)reserit:ints municipals pcr t;rl de 
fer-los saber quincí són Ics nilstrcs propostes en 
aquest sentit. que es podcn rcduir en les segiients: 1) 

es niantindri I'estructura del CPNL en lo1 el territori 
per tal de fonientar el ciineixement. I'ús i I;I divulga- 
ció dc la llcngua c;it;il;inii: 2) alli «n així ho exigeixi 

la siluació sociolingüística. es potcnciari I'estructura 
del CPNL per tal de fomentar el coneixement. I'ús i 
la divulgació de la llengua catalana: 3) el CPNL que- 
dar:~ definit com la xarxa territorial única de norma- 
lització lingüística d'intervenció del lerrilori. Una úl- 
tima :iprcciació que hi fi-icm era que cfins que iio 
s'hauran assolii els objectius esrnentals en I;i Llei. cn 
cls pressupostns púhlics de la Geiieralitat es faran les 
consignacions pressuposiirics pcr n dur n tcrmc Ics 
actuacions i les funcions derivades de I'execució d'a- 
qucsta I.lei. Aqucstcs consignacions haurien d'ariar 
en una Llei d'aconipanyament dels pressupostris. on 
s'cspccifiquin en I'apartat que pertoqui totes les con- 
signacions pressupostiries que es dcslincn ;I norma- 
lització lingüística~~. 

En cl dchiit de I;I Llei. ;i p;ircr nostrc. tots cls 
grups parlanientaris coiiicideixeii en la nccessirat de 
fomentar I'ús del catala, coiii a acció positiva que po- 
sa a dispusició de l i ~  ciutad;inia els mitjans per a 
conkixer-lo i augiiientar-iie I'ús. 1 de res no serveiven 
Ics Ilcis si no es doten dcls dincrs i els recursos per a 

executar-les. J;i ho dir Vicenq Villatoro fa poc en un 
article a la preiiisa titulat <<Diners peral catali.: 

L'ohjccriti rl'rtcort.secqttir per 11 lo Ilr~itptci crttnlottii el 

pcs eri la .socielo/ qttp ti~ee.s~i111 per 11 ~1111r~ i~ i t i re  cririi o 

Ilr~ngt~rt rl'iis i crini n Ilr~itjitrrt rlc citllitr~t tio (Icriirrnri tia- 

niés rlirier.~, l~.i>rO deiiinnu rn,,ihé dirirr.~. ktrt fiilfn //<.;.S, 

nornic,.s, ur1Iitii1~1l.s. Prrt; leiiiiil f r71  fti.rrj ?.S />o/ i~ i ior  tit6.s 

hr' r i  m6.s nirtlrii?ir,n/ scjirinr r/ttrtiiIs clirfters <.S positi (10- 
rnrtnr lo ruitlr~.,~ -1  nosaltres hi afcgini. diners de to- 
tes les adniinistraciotis-. 

(...) D e  ~.cjirtr/e~ locrtr prc~cepf~s Ileis, t~r~r?tte.s, <,.ri- 

,?ti.\. irwri ~ori t l~l icn~lrt  r~fiiriititlnciri rirl cr>riritis Eit 

cnnvi. n trnvJ,> </e les r1otocioit.s ec»ri<iiiiiqiri~a es pridnt 

r t~ t>d~t I i~r  1e.s ittIrti.silrt1,~ i r,l.s ri l in~~.s rlr, 1rj.s cr~.sr,.s .sr2~i.so 

rnr i r t i f i~z~r -n~~ PI rori .~r~)t . .  Aiiih rlinrrs <,.Y porlcri k r  ncri- 

vi/o/.s, cs /~orIr,ii rrrgrrriirrrrr ctirsos rs podoi ~ ~ I C ~ C I I I P I I -  

iur 1r.r- o,fr,rfrs, 1,s pr>rlc~it iriillornr r.1.v prrirlrtcres P1.r 

<,.reriiplc: .senihlrt clnr qtte cl C'onson.i pcr 11 In ,hPr>ririri- 

lilzoció Lirigiii.stico t'x i hrt ~~.vlrrl irt i  iri,slritniutrl iilil i 

conseri.srtrrhlc per rt irno horr17 político lingiiísti~~n. .S~~rill 

iih,sttrtl qite. iricritrt. r.s rli.~ctrfc,i.r orrih firrtiir ~ ~ r t r ~ t t t l ~ ~ . ~  VI  

coricel>li> rlr irr>rrn~zlilrrtcirí. n i~~ i t l ro  <,.S f i t r i  rl~r:litr~iciori.s 

~ l ' i i i~c~i ic io i t .~  . s i ~ / ? r ~  14 Jitl~ir 111, 111 l l~~t i j i t tr~,  O.Y rIoi.r~.s 17to- 

rir per titonnt </c. rccirrsos i t i i  inslr~ini~itr  /)r<klic rllrr I<' 

(11 111irr~r1, itt i  jirltit rrlr rlr, r r i i is~n.~ .  

1.1 i-urii A Nnciovni t núm. ?fl r rriemhrr de 19'17 1 



N o cm puc estar de dir que el catali parlat dcls 
nostres niitjans de comunicació té un regust 

dc castcllh que preocupa forca cls qui conserveti el 

sentit de la Ileng~ia neta. P e r a  delectar-ho cal lenir 

un indispensable coneixemcnt de la gramatiea i. 
certament. conservar aquest sentit sirnplement afi- 

nai. La iriiprcssió que Iiom s'enduu és que amhdós 

lactors -pramatica i sentit de la Ilcngua- escas- 

segcn entre el personal responsable dels iiostres 

henainats mitjans i en alguns dels seiis prolagonis- 

tcs niEs oits i niEs vistents. 

La rnó fonameiital d'aquest regust és que - e n  

molts casos- aquests locuiors pensen en castcllh 

cl catali  que parlen. Poso per cas <<.la vaig» («Ya 

voy,,). per cornptes de Jo i.ziric. Hom ha incorporat. 

en  cl cos tclcvisiii i radiofbnic. locutors que no 

han nascut en calalh. que potser scmprc han par- 

lat cri castella o que no han viscut en un ambient 

de bon;i parla -si és qiic ara n'hi ha cap-. i han 

h a p t  d'aprendre la Ileiigua a cuita-corrents. sense 

tenir a la sang allo que hi tcncn cls nascuts a Cata- 
lunya. de pares catalans. Potser la lria de personal 

i dc locrit<irs hauria de ser feta comptant m& amh 

pent de les arees dels difcrents dialectes i no tant 
amh persones solameni del cenirc. Des de les di- 

fcrcrits ciiinarques trohern a faltar en aqiiests mit- 
jans termes ben corrents en els nostres inibits ¡ 
expressions qiie ens sGn hcn típiques i comunes. 
les quals niolt sovint són subsiiiuidcs pcr altrcs de 
castellanitzants. Poso percas el cluasi semprc usat 

+no fa falta.. per coiiiptes del castis no col; o el 

persisient a n e m  a vcure.. per coinptes del clar 

vr,qeni, « el persistent a n e n i  a cornenGarn pel nos- 

iríssim soiri-hi. 

Centrcm-nos cri TV3. el rnés oiniiipresent, el 

més crílic. el niés estimat dels nostres miljans. Hi 
6s notahlc la manca de I'ús del.: pronoms adver- 

hials en i Iri, quan aquests són indispensables en 

I'cxprcssi6. Aqucsia Es la nota de castelli més de- 

safinada que dónn 'I'V3 -¡ que donen els n<i.;ires 

miljans-. El mal Es profund i ja irreparahlc en 

nioltes esferes. El jovcnt de I'irea de Barcelona els 

descuncix. aqucsls pronoms. i cls dcsconcixen 
niolts adults de parla catalana i no calalan;~. Hom 

resta esbalait quan scnt parlar ccrts intcl.lectuals 
catalans en púhlic i coniprova que es iiiengen 

aquesls pronoms com si res. A TV3 estan infectats 
d'aquest mal, el qual es prcidueix en quanliosos 

detalls i aspectcs, que scinhla que cls sobrepassin. 
D'exemples en podeni adduir a grapats: en aquest 

seniii. TV3 fa un mal irreparable a la Ilengua. Poso 

per cas el conductor d'iin programa tle ci+iicie,-. al 

migdia. c111c pcrsisteix a supriiiiir el pronom eii 
quan empra un verh referit a les pcssctcs guanya- 
des per un dels concursanis. 1 aixo després dc tan- 

tcs hores. i de tants dies. de vol! 

Uii altre factor que dóna regusi de casiclli n la 

parla de TV3, i encara dititre del camp de la sinia- 
xi. és I'ús del datiii anticipat «l in on el castelli 

col.loca <<le,,. Per exemplc: .<Ancm a cantar-li un 
cant al niestren (<<Vamos a canlarle un clinto al 

macstron), per A I ~ ( > I I I  n cnritnr r r r r  rnrir n/ i i ~ c s ~ r c ;  
<<Li ha donal una patada al Stbitxkovn (-Le ha da- 



do una oatada a Stoikovn), I 1 
pcr Hn rlr~rirrr rir irr  plriitndo n 

Sr~iikov; .Aixb diguco-li al 
pare* («Es<> decidselo al pa- 
dre.). per Ai.i.6 rii,qrreri-lio (11 

prrrc; eI4a passat aixo: di- 

gueu-li a I'intcrcssatn. per 
Hn /Jo.s.snr oir6: rli,qireir-hu ri 

I'intc,rc,.s,srit. Eii casos c«m 

aquests hi comcteii niolts 
d'errors. i haurien de  mirar 

com els esmeiien: per exem- 

ple estiidiant la pipiria 23 de 
les OI?scrvnciori.s ... / l .  de Jo- 

sep Ruaix. 

Una altra falta que solen 
cometre 6s la de no apostro- 
far I'article davanl dels suhs- 
tantius. pronuiiciant inadequadamcnt: .<del honie.. sa. niandra. poc amor a la I ien~ua .  pcii{Ucs xaiics 

+el ohjcctc.. . *el ohstacle». <<el onze.. «el u.. cela de Ier les coses ben fetes. una mena de (<así noina- 

harmonia.. *la aixetan, per comptes de dir-ho con1 siton tropical: és a dir. que. al capdavall. denlos- 

sempre hem ict: I'honic~. I'ol>jccrc,. I'ohstrrcle. 1'riiz;e. tren que iio tenen el ciital;~ com a Ileiigua propia. 
1'11. / '/rorrno~~io, /'oi.~-er~i. Aixi usen <~com;indon i quasi mai PSCIIIIIOI: semprc 

«massacre» i mai niotnriqrr. corrinrgr, i~nrrii.s.serirr: 
Per contra. i pcr mimetisme amh el castellh. .tornado,, i mai r<2/?lo/i, rnrtO//ó ( a  la tc- 

quan han d'elidir una dc Ics dues vocals (0 o e 910- rra), o m"riegrl. ironil>~i. /ihlrj (al mar): *«icnl,, i 
nes de paraules qiie s'han de pronunciar enganxa- mai dar (pcrqiii. els senihla que l'altre Es obro- 
des) co~iieteii el defecte de no elidir-la. pronun- let. forFal. inculle), .gaiilherro,, i nlenusprecn ]a 
ciant ,<a mi em sernhla,, per n nii'iii sc~riihlrr: gamma fcnoiiiciial de  matisos que teniiii cn nquest 
~aque l l s  que ara véneiin per nr~rrc~1l.s clir'arrr i-P- 

cas amh: gnlifnril~ir (!). hrriid~ir-rrr. horrlis.s~~r. hor- 
nen... 

dr,yfl.s. gnnihiror. r r ~ ~ ~ c l l o .  tlc~.sir-rrlcr. r.hiidn1. hrerol. 

Ja en el camp del Igxic. he de ilir que !lo Iie po- 
gut veure mai la raó per qii? a TV3 hiifin ilccidit 
d'adoptar alguns castellanismes en detrimcnt dc la 
corresponent paraula catalana. IRcil. neta: 4%- 
chosx per ci1qire.s: .carpa,, per eiivelrir (tan clRs- 
sic!). i-?/B. rci~dnl, despedir.  per ncofiiicrtlrir. rfige- 
gnr: «disfrutar» per fririr. grrrcdir. gctrr~lir.sc~. 

rehregor. e~lriprii. triri.i.~rrrirc,. riinrril. cnfre. Pcr que 

els menysprecn. aqucsts ternies'! Perqu? molls s6n 

clcl dialecte de ponent'! Tanibé diiien <tfuapom per 

coiiiptes de hell. fiirrii~iv. c,i.v~rir. lvvi /il~nrrrir: «nia- 

co. pcr hr~riic. c;.r<.rit. hrrfii. perqui. els semhla que 

totes aquestes paraules. tan catalanes, ja no stiii 

d'epoca. ja no són ni prvnunciahlcs ni viahles. 

g[rriirdir-sr'rr: <,noviox per riirvi. xicot. pr-i1rni.s: *re- 
gistren per escorcoll: «vivendan per hrihitrrr,qe. Als 1 per avui no puc estcndrc'm a parlar del catali 

qua]s afeyir la  de admcsos cm- que usen comcntant els esports. Aquí sí r]iie cal 

pren. tamhé amh e] persistenl b;indcj;lmcnt de[ dir: pobre catali, siniplenient hcri prrrlrrt! Avaiiceni 

mot no espuri. És estranya la passió cluc alguns que, en els esports. i en especial eii els programes 

demostren pels mots <<admesos,>. Aquesta passi(i siihscgücnts, apunyaleii la 1lengu;i catalana amh 

su@@ereix poca familiaritat amb el ci~tali .  dcixadc- una iiiipunitat espectacular. 



fent de subjecte 

i 

! 

1 prr Alhert .lnn@ 

El pronom en 

E n In scva gramitica phstuma (Grririifiriccr cirtnln- 

no. editorial Teide. 1956). Fabra va definir per- 
fectameiit les oracinns en qiit. el pronom rJn pot fcr 
de suhjectc. S6n aquelles oracions. crim I i~ i  urrihirt i r i r  

/rrrrfTn/ nicrr. en que el suhjectc <<no npareix coiii una 
piirt de la proposició que. contraposant-se al predica1 
serveix de hasc a la comunicació del nostrc pcnsa- 
nicnt. si116 darrcra del verb con1 una mcna de com- 
plrnicnt d'aquest. i. de fet. eii certci ociisions es coiii- 
poria griiniaticalnient com a tal,, (parigraf 46). Mes 
cndavant (parigraf 72). hi iifegeix: *La sulistitucii, 
d'un noiii o grup nominal (precedit o no de la prepo- 
sició r l r )  pcl priinom íehle rri adjuritat al verh. no so- 
lameiit pot csdevenir-se eii un complemrnt-acusatiu. 
sir16 en el subjecte gramatical de les proposicioiis del 
tipiis 1V.. Naturalment. les proposicions del liptis IV 
són les que defineix en el paragrai anlerioriiient 
transcrit: Ho trrrihnr rrn piirorit nicrr. 

Pero Fabra dóna únicamcnt dos exemples de suhs- 
titiició d'un nom que fa de suhjecte pel proriorri ?ti: 

(1 ) Ahir 1.0 nrr~birr rrn 1~~1i.rrI1: ~ v ~ r i  ri'nrri/?iirnii rlitorrr. 

( 2 )  Dorr?irri sir ri~,ri.s i r  c n h  cnnihrn: eii oqirrsfa r n  

dornieri S?/. 

Que els dos exemplcs intliciits per Fabra siguin 
tots dos amh grups nominals formats aiiih numerals 
cardinals pul induir a creure que la possibilitat de re- 
presentar el siihjecte pel pronom rri (en Ics oracions 
q u d a b r a  anomena del tipuí IV) es redueix a aquest 
cas. En realitat. pero. les possibilitats teoriques (re- 
niiirquem-ho hé: tebriquci) del pronom en feiit de 
subjecte són les mateixcs que quan fa de complenient 
directe o acusatiu, que es podrien agrupar en tres ca- 
sos. Fent de complcmcnl directe. tenim: 

( 3 )  7icns po? No, !lo rrr firrc. 

(4) El1 vrr rrrrre dos seng1or.s i jo ni irri,q wrlre trrs. 

( 5 )  l..'/ v~ i i g  perdre i norii6.s en ~ . ~ > r i . ~ i r i ) i ~  el r~curcl. 

la part substantiva. i en el diirrer (5) i n  repreicntii cl 
complerncnt de num. talmeiit coiii s'csdevt: en els 
trcs cxcmples següents. eii que crr fa de subjecte: 

(6) Qirt~da /)o:' Nr]. rio en rliiedn. 
( 7 )  Prir?rrr r ~ i i r  prr.s.slrr dos srnfirrv i rlí,.spr6.s <jri vnir 

p~rxxv frrs. 

(8) El :~:oigperi l r~ i rioi?ir;.s nir'ri i l i r t~ In r l  record. 

Heni parla!. perh. de possihilitats tchriqiirs. Vo- 
lem dir quc. si no volem aiiar a piirar a tina fraseolo- 
giit ariil'iciusii. *graiiiaticalitznnt~~, estriinya a la Ilen- 
~ U R  real i ,  en defiiiitiva. pcdanlesca. cal abstenir-se 
amh mtilt de cotnptc d'aplicar d'una manera niccini- 
cii la norma grurriatical que. en teoria. permcr de re- 
presentar pel pronom (,ir el complenient dctcrmin;i- 
tiu cn les urncions del tipus TV. Cal veure, doncs. 
quincs s6n les possibilitats reals d'aqiiest ús del pro- 
nnm rn. 

En priiiier Iloc, c«m ja hcm vist (6). rn poi repre- 
sentar la totalitat del suhjecte. és a dir. els grups no- 
mina l~  de valor partitiii: 

( Y )  Ericfirfi mr'n qiirrlr,n (tito1 d'una sardana de Josep 
Serra). 

(10) D'ori rio r i  ' / i r  hn rio n i  rtrlrr. 

(1  I) Lrs han r ~ f i r l r d ~ x  de In circirlnci<j: jo no cwi cor- 

reti. 

( 1  2 )  Aigiia r ~ i :  proir qire rri va clr~frc! 

(13) No rirr-ihririin pos tor.s: so77prr s r i i  p~~rrleri pr I  crr- 

nl í. 

I>cspris. 2s evident que els grups nominals for- 
niats itmb nunierals (incloeiit-hi els col.lcciius) poden 
estendrc's als grups formats ainh tota mcnn dc quan- 
titatius indefinits: pocr. r?rolr.s. ,qriirr.r.. 1ii6s. ni(,riys. n/- 

girn.s, i r r i ~  qrr(irirr. cnp. proir, f o r~ r i .  hnstruir. t<intv. ctc.. 
així com Ics locuci«ns irrrn collri. irrio 11i1r1. rrrio r7irtriirí. 

un feir. ctc. 

És a dir: en cl prinicr cxemple (3) cri substitueix (14) Ahir eri i3nn venir /?oc.s prr0 rrviri cri i~iii<lrirrr 

la totalitat del complerncnt. cn el següent (4). només ~101t.s. 

12 1 Li.r~ciin Kncio~,\i + núm. l i l  + scternhi-c de l'lc17 



(15) A11riri.s tioirien riio1r.s tieri,s: orn rio rii rrei,veri r<rrir,s. r~riiorii. tioric,i~r. /?roi:<r, i1i01c1, rc:flc,.~, etc., com ti nom 
(16) Corn nyire.sr rio rrr sirrreti piirc.7. determinat: 
(1 7) .I<r rro rn  r/i<ctl~r clrp. 

(18) Aro s r  rr'rilceti rrris rlitanr.s. 
(19) Sr'tr i.on ricosror olfiirns. 
(20) Eri ,frilr~~n i r r i ~ r  collri. 

Es, pero. en cl cas dcls grups nominal.; iormats 
plenament per iin noni determinat per un altre. que 
la possibilitat real de representar el compleiiicrit de 
nom. 6s a dir, el detcrminatiu. pcl pronom i*rr 6s unti 
possibilitat mi-s leorica que no real. N« podeni tenir 
la pretensió, certatiient. de fisar els liiiiits esactcs d'a- 
questa possihilitat. El que cns cal ier és inlerruyr  la 
Ilengua. 6s a dir. I'ús real. espontsni i geniií. no conta- 
mina1 per influkiicies estranyes 411s  oii sigui possi- 
ble- i niirar d'atenir-nos-hi. N« hi ha una soluci6 de 
cnntinuiiat ben definidti entre dos grups coni. per 
exemple, rrn rros (le I'ertiiiro i /ti volrrr rlr, I'r,rriiiio. perii 
és evident que atrihulm al primcr un valor pertitiu 
mfs marca1 quc en el segon. en que ens inclinariem a 
considerar que hi ha un nom. un inot plcnamcnt 
substantiu. 10 voli<r, dctcnninai per un iiltre num. de 
I'rrnrirn. Consi<lerem. pero. la possibilitat d'iitilitzar 
el pronom en p e r a  suhstituir el suhjcctc de les dues 
proposicions scgüents: 

És basant-nos en el que crcicm que Es I.ús mes ge- 
neral i penuí. 6s a dir. en el qiie dirien espontinia- 
menl cls bons parlants no contaminats. que propug- 
naríem les solucions següents: 

(23) I.'crlir[, rlirr vo tirrtrc irti trlrru rro.s. 
(24) L'rrlrre dio iJcr cnirrc 111 vr)lia. 

Coiii ja Iia estat repetidameiit driiunciat. en la re- 
presentacid per mitja del pronorn pr r  del compleiiient 
de iiom del complcmcnt dirccte s'han fet abusos tcr- 
rihles. a causa de I'aplicació mccinica d'una norm;~ 
gramniical. 1.n Grrrri rriciclop+rIi~~ ~irolririr~ il,lustra gc- 
ncriisamcni nqucsl ús tihusiu. Cal cviltir. com hcm 
dit. iiquesln aplictici6 mec<inica. lanl en el cas del 
cvmplement directe com en el del sobjecie. i evilar 
soliicion~ com 

És possible que I i i  hagi qui defensi aquesta cons- 
trucció. com hem vist. tebricament possiblc. Pero en 
nom de la iiaturalitat de la frase. del rchuig de I'cn- 
farfegamcnt. I'artificiosilnt i I'allunynmcnt de la Ilcn- 
gua real. en aqucsi cas no vacil.laríem a propugntir 
I'ús del p«ssessiu en Il«c del pronum en. encara qiie 
pugui semblar a molts que deixem escapar tina oca- 
si6 de deiensar aqiiest priinom tan genui. del qiial 
una tendencia que tots convenim a lamentar presciii- 
deis d'una manera absoluta. Tindriem. doiics. 

(29) A corr,scqiierrciir d r  lo SL, ,~<III~ Glturro ,Mirrrdi<i/ 111 
sevo 11ohlricir5 ~li ,~rri ir ir i inr~/ohl<~rtr~~~it .  

L'exemple següent és un titular del diari Aiwi 
(17,111.93. pig. 17): 

No scmhlii piis que acluesta proposiciii tingui la 
Creicm (ora de  duble que. parlant d'una dctcrmi- ininima la Ilenguii no sinh. una 

nada ermita, en estat ruinós. la proposició (24) no altra vegada. cl rcsulttil de I'nplicació mechica d'una 
semblaria incompleta a iiingú. 6s a dir. que no hi hau- norma grama t i ca l ,  nmb  absirticci6 de l.estr,dent 
ria ningú que tnibfs a faltar el determinatiti de lo vol- artificiositat d.aqucsl reiiiltat, Prr l a  riostra 
to. Ara. 6s en la mesura que es comprovés que doncs. supriniirícm. scnsr pensar-nos-hi gens. el pro- . 

(25) L'nlrre dio cjrr vrr cwrrr<! lrr i,olrrr. 
nom rri d'aqucsta c~inslrucciú. iimb qiik tindríeni 

(3 1 ) Utr co~rrii, ci.sfc,rti<r C L I ~ ~ P ~ ~ I I ~  <I'~lil<: huI<.<r ri I'Atrrrf- 
és una irasc de la llengua real. usada cspontania- 

/lo de Mrir i tnor u1 conrlilcror. 
mcnt. encara que noniés fos per un sol parlanl. que 
hauria d'ésser presa en considcraci6, talment com És. scns duhlc. una construcció totaliiieiit normal. 
hem fet amb la proposició (8 ) .  En podríem trobar no solameiit pcrfcctamcnl inlel.ligihle (no s'acudiri a 
més exemples 6s clar, pero segurament no gaires. De ningú de preguntar de quin amductor es parla). sin6 
fet. es reducixcn a frases amb verhs com qirp<firr i graniaticaliiient coiiipleta. amh el suhjccle de Iti segona 
orrihrir i a grups n«rninals anib iioins coin r<,r-orrl, r<,.s- ortició. r l  cr~rrdricror. que no dcmana cap dcleminatiu. 



raque ja ctincixcm les rlivcrsc\ possihilitats que A afereix I'i~rdrc ohjcctiu de la f r a r  dedcarem Ir 
tcrccra i última part d'aquest conjurit d'articles sobre 
el tema i el rema a I'ordre suhjectiu. Graiiiaticalment 
no es tracta de I'ordre habitual. cenyit a una eslructu- 
ra rígida i moniitona. per6 és el niEs emprat en qual- 
sevol nivell. sigiii culte o popular. jki que I'altcració 
dels seus rlemenls diinii la inlcnciunalitat que can- 
vingrti iil discurs. 

Heni crcgiii convcnicnt de inantenir el protago- 
nisme del vcnt en els exemples per facilitar la compa- 
ració entre un ordre i un altre. i taiiibé perqut. pri- 
guetn veure qiie una siniplc coma put fer canviar de 
handol (d'ordre) qiialsevol frase i allerar completa- 
ment el senlit d'allb que volem dir. FI lector podra 
iiplicar el malcix proccdimciit a tots els amhits de la 
\'ida quolitliana. 

/ > 

1 

ORDRE SUBJECTIU (amb emfasi) 

La frase: ordre Iogic 
i ordre empragmatic (i 111) 

Com hem vist en la introducció. I'ordre subjeciiu 
es un ordre alterat. En aquest cns. la primera pnrt de  
la frase I'ocupa el rema. dit tamh6 ~ ~ f o c u s ~ ~ .  perque hi 
ha kmfasi: i la segona. el lema. car la funció de I'or- 
dre suhjectiu t.s precisameni la iiiteiiciorialitat. cosa 
qiie ciconscguim trcncant la frase amb una hreu pau- 
sa. que indiquem amb una coniii. L'ordrc suhjectiu 
dóna dues estructures sinvictiqucs: 

1 )  Frases treneades ( a m b  u n  cer t  kmfasi i amb 
pleonasmes  si hi h a  complemcnts )  

Després del rema fem una pausa. marcada pcr 
una coma. i insistim en iin elemeni del tema. que re- 
petim intencioiiadiiment: pcr tant. feiii una tematit- 
zació a la dreta. 

Aniniririru (R), / e l  i.e~ir (T) E .  / Y 

./o se sent (R). / r /  w"rt (T)  E .  1 Y 

Si eqiií no hi poscssim la coma. iiqucstcs frases se- 
rien sinlktiqucs. pcrii rixcm-nos que I'objectiu de les 
sintkticliies 6s Ier iina simple «hscr\,aciíi. mcntrc que 
ara afirmem rolundamenl e1 tluc diem. amh plcna sc- 
guretat. Vegem tamht: acluesla allra. le qiial ningú ja 
iio dubraria a escriiire anih coma: 

Les frases interrogatives tenen el m;iteix esquc- 
ma: i ajudem a ohtenir hoiia prosodia ;imh iin inie- 
rrogant inicial quan no coinencen amb una partícula 
interrogativa: 

Qiron nnioirtnni (R). / e l  l ~ r i i f l  ('1') T. / Y 

;.¡u se seiir (R). / cl i!ciir:) (T )  2 / 7 

@ i ~  e11,fii i?iolt (R) ,  /dc i.ciir:/ ( ' l ' ) T ,  / Y 

2) Frases trencades i molt emfatitzades 
(amh ni«li 2mfasi i sense pleonasmes, excepte 
e n  el cas  d e  pronoms d e  l a  i 2a personei)  

S'inicien amh un conccplc prcviament tractat que 
volem fer ressiiliar. sigui pcr distiiigir-lo. coiitrastar-lo. 
precisar-lo ... Per a aconscguir-ho. Iieiii de focalitzar 
tot I't.mfasi en la primera part de la frase. correspo- 
nent al rcmki. Hi ha. per tant, una focalització o rem;i- 
tització a I'csqucrra. Coiii que són frases molt enii'atit- 
zades. hem d'acahar-les amb un sigiie d'exclam;ició. 

El verir (R). /rii~inirior~L! ('1') (prccisamcnt el vent. no 
la pluja) 
Aliir (R). / fcio i~enf! ('1') (i no  pas avui) 

Notareni que es diferencien de les frases aiialiti- 
ques per la coma i. en el cas de iocalització de com- 



pleiiieiits. taiiihé per I'ahsencia de pleonasme. lleval. 

coin Iieiii dit. dels prononis de l a  i 2a pers»iies: 

L)r7 ivcrir (U). /r,rrirn frirrv e l ,  p(~srrr(lrir:s! (T) (ni> pas de 

sol) 11 i,r~.snlrre.s (R) ,  /ri.s niolc.srti e l  i.eiir! ('T) (ii mi. no 

gens) 

I.cs frases intcrriigntivcs tcnen el rriateix csquc- 

nia. i iiimh6 riquí I'in1crrog:int inicial cns njiirlnr5 n 

Ilegir-le\ i a pronunciar-les c«rrcclamenl qiian n o  co- 

niencen rimh iinri prirlícula intcrrr>g;itiva: 

,:E/ i.piir (R) ,  lriiliriirirri-(i:) (T )  E 1 E (no m'ho crcc) 

0 1 1  (R). / k i o  I.PIII. (1') E .  1 L (rcpcicix-ni'ho!: nt i  

ho hc scritit) 

Tot aiso Lis. a grans trets, I'ordre ernpragiii;itic o 

funcionril de la frase. 1111 ordre variat. d i i i in i ic  i ric eii 

lllatisos. 

I riixi podriri ncahar nqiirstri lrilogia sohre c l  temii 

i el rema. peri) encara voldrieni ,<deseniholicar. -6s 

que no pris ~ ~ e m h o l i c r i r ~ ,  iina mica In troca disnt 

que dins I'urilrc IOgic o gram;itic;il tanihk s6n p<rssi- 

hlcz Ics iiIlcr;icions. unes allrrscions qiie ja no per- 

tanycn ii I'»rdrc cmpr;igm:ilic sin6 a I'cstilístic i qiir. 

conscgücntmciit. no rcqucrcixcn paiisci n i  p le~nas-  
nics. 

Un exeniple de tals ~ilteracions el troheiii en poe- 
sia. miljanqant I'hipc?rhaton. per raons de iiihtrica o 

<le rima. pero en el Ilenguatge ciilte tanihé s'utilitzen 
hiptrhati~ns. Vegem-ne I'ús en alguns autors de re- 

nom. 

D e l  Iliiii d'~i(/ire,sr~i /t,rr~i .MI t , i ( l~ i  110 .si is/~~i!r~i pcr 

<<No sustenta sa vida del Iliiii d'aqiicsiit tcrriin (Mi -  

que1 Costa i Llohera, L o  pi rlc f i ~ ~ i i r n r < a r ) .  An ih  

I ' o r~ ih r r~  d<icil del reir ros rn 'nviiir, / i oii ih / t i  rly)rrTiir: r,/ 

goig de cnrriinrrr per .M'avinc ainh I'oiiibra d i x i l  dcl  

teu cos i reprenc anih tu el goig de carniiiarx (Miquel 
Mar t í  Pol -Amh I'onihra d 6 c i l ~ .  E1.s hc lk  cnr~riiis). Eii 
~lii:er.sl,.s r>hr[,s IIP .1<,1iii l t ~ . s r n ~ i d  rrriheni ~~pi i i i r~rt l i~r rtrirr 

grnii qi~~ri i l i r f l l  IIP /~rr:(Iir~i~io?i,~ ~i//iiri~irifir,s... pcr <<Trc~- 

heni apuntades una gran quantitai de prediccions 

rilliicinants en diverses obres de .lean Rostand. (J«an 

Fuster w~tica.. L'liomc,. t~ierirrn (le IIOIPS /P.( ~OSI,.,). 

Per I'últii i i exemple podcm cornprovar que en 

prosa n o  sempre és f i c i l  de saher si ens movcrn dins 

I'ordre estilistic (seiise pleonasnie) o hLi dins I'ordrc 

empragmatic (amh pleonasme). que aquí taiiiht! seria 
possiblc: En diizrzr.srs ohrrs de .lcnrr Rorflrnll hi rrr>hori 

ci~>ririrrir/c~v ... Dnvant nqucsts casos. doncs. c l  hon crile- 
ri lingüístic Iiaura de servir-iios de guia. L'iniporinnt 

6s que sapiguem distingir un ordre de I'alire i qiic hi- 

gueiii coiiscieiits en tot rnomrnl del c;imp que trcpit- 

geni. A ix i i  cns est;ilviar$. com heni p r c t k  il'cxpliciir 
des del principi de 1s irilogiii. un niunt de criiiics S»- 

hrcres. alhorri que alorgiir:~ variclrit. l?cllcs;i i precisi6 

al? ni is l rc i  tcxlos i en facilitara l a  Icctura. 

Recordem: 

Tciiiatitzaciti a In dreta: Anib coniri. Ordre siihjec- 

tiu. Frascs trencridcs. Es.: .lo i i o  <vi !ir. rlc i.Laiir. 

9 Tcniatilzaciti a I ' e s c m i :  Sense conia (en principi). 
í:)r<lre ohjccliii. Frriscs rillrirgadcs II dislocades. Ex.: 
I><, i.crir jri i r o  (,ii /(f. 

Rciriatitració (focalitzaciti) a I'esuiierra: A m h  co- 

iiiri. Frases treiicades i molt emlatitzarlcs. Ordre 

suhjcctiii. Ex.: Wtir.fn! 
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1 prr Drtvid Cosellos 

E ntrem en un bar i demaneni: <<un cafk. si LIS 

plau!,,. De seguida el camhrer ens pregunta: 

=\oI'?.. Aqucsta pregunta ens dcsconcerta i ens fa la 

impressió <lile s'estrnnya que demanem nurnés un 

caí&: si volguéssim una altra cosa ja I'haurieni dema- 

nada. IJn cafe 6s un caf;.. i no cal afegir-hi res mis; no 

deixcm que sc'ns encomani el r-np solo que dcmancii 

cls cris1rll;ins. 

El problema de debii \,e quan volem dem;inar iin 

caí6 amh un raig de Ilet. En castellh en diiieri cortndo. 

Com en direni els catalans? Tollrrf. evidentnient. tra- 

duint literalment del castella. Tanii~ateix~ i,s'lia aturat 

mai ningú a pensar que, sense la iiiflu&ncia k~rastera. 

no sc'ns hauria pas acudit. ni de hon tros. de dir-ho 

aixi'? De fet. aquest mcit nci constava en el tliccionari 

Fahra anib aquest sentit. pero ara I'lnstitiil d'Estudis 

Catalalis (IEC) I'ha introduit en el seu diccionari. 

Curiosament. pero. tainhé Iii ha introduit un sinonim: 

irr?rlr.rii: aixi, Iicrri passat de no teiiir cap mor a tenir- 

nc dos. Scgumincnt la forma geiiuina i preferible és 

rrrricrir. pcrii qiii s'atrcvcix ara, en la situaciii delicada 

en que es t roh;~ el ca1;ila. a planlcj;ir una hntnlla que 

d'antuvi senihl;~ perdiida'l I'olscr pcr aixv. com en al- 

tres ocasions. el diccionari del IEC la una Issco de 

doblar paraules innecessiriament. 

I!iia alti-a forma. l'ús de la qi1;il és forc;;~ discutible. 
6s i , ( ~ l t .  <rriih Ili,r, que seguranient s'hauria d'emprar 

pcr a anonrenar allo que ahans hem dit que, d'acord 

amh el diccionnri del TEC. és un 1111l[ir o lrrricflr. De 
fct. I'cxprcssid i.[iE irr~ih llrr indica que al caf? Iii afe- 

gini una mica de Ilct. Si Iio fein al revés 2 s  a dir. si a 
la Ilci hi  afcgini cafh- I'cxliressid adient és I l n  i cflf@. 

(ILIC encara Cs molt usada en iiioltes contrades catala- 

nes. 
I no podíem acahar aqurst comeiitari sense e<- 

mentar cnrrrjillo. un mot que evidentment no té for- 

ma catalana. El seu origen és niolt disciitit. ja que 6c 

mnlt curiós que Ilunv de Catalunya no sigiii conegiit 

aquest iioiii. Segons ens Iian explicat. antigarnent 

aqucsta hcguda se servia en uns gots alts i prims. de 

forina kl.lica. la qual cosa explicaria el nom cr~rniillo 

(forinat a partir de nirnjo). de la mateixa manera qiie 

el mot catali ci,yolr; (foriiiat a partir de cignlfl). Curiu- 

sarncnt, pero. potser el poc ús del casrelli com a Ilen- 

gua de rclació Iinliitual Iia fet que Iioni usi el noni rn- 

r i~j i l lo sciisc salicr-rie I'origeii. pero que Iioni tingui 

retici.iicies a usar cigfllh pei-que Iioni en veii nies clii- 

ramciit la procedkncia. Altres formes qiie t;inihé 5'11- 

sen sdn rrhrr~rrrr i> n!fc rirrrh ,qofcs. qiie no tcncn 

aquestcs referencics fil.liques. Hi li;i ;iltres persnnci 

que concreten rnés i demrincn rrii rlc i~rririrr. r~i'erint- 
se a iin c;ift. arnh iin raig dc :Morir Rri.-nrrl. 

J;i ho ucicu: un;i cosa tan scnzillii com preridre uii 

cal? piic icnir una cnorrnc coinplicació. Ou+ deiiinna- 

reu tlcmR n I'horii d'csinoizar o havcrit diriat? 



,~er Cnrles Domingo 1 
Els puigs i els tossals 

P ti;,? i tos.íol són dos mots que poden ser conside- 
rats simplement con1 a sinoiiims de niiiriron!;ri. 

Semhla reconianahle, pero. no ahusar d'aquesta ac- 
cepció extensiva i reservar aquestes paraules per a 
anornenar les niunlanyes que en podríeni dir arquetí- 
piques. és a dir, aquelles que presenteti caracteristi- 
ques que. ben segur. qualsevol dihuix infaiitil d'uiia 
muntanya no deixaria de reflectir. 

En efecte. tant els puigs con1 els tossals són niun- 
tanyes vistents. car solen presentar forma c h i c a  (o  
amb tendencia a tenir-ne) i, per tant. niostren clara- 
ment el punt mé5 alt o cini: per altra batida. són fhcil- 
ment destriahles dins el paisatge on es trohen iiite- 
grais. tan( perque s'aixequen isolats eniiiig d'utia 
plana ciim perqiie. formant parl d'un conjunt muii- 
tanyós. no en són eminencies poc diferenciades. sin6 
elevacions del tcrreny que. sia per una m6s gran alca- 
da sia pcr una situiició relativament independent res- 
pecte a la rcsia tlcl muntanyiim. i doncs anih hona in- 
di\~idualització. hi destaquen. De fet. els puigs i els 
tossals són facilmcnt convertibles en fites del terreny 
i deu ser per aixo que són munianyes que acostumen 
a tenir u11 nom concrct. Lcs característiques que coii- 
fereixen a una munlanya I'aspecle arqiietipic a que 
ens hem referit adCs. podricn ser exposades amh una 
descripció com la sesücnt: 

La massa que s'eleva. ho fa de c«p. des de la 
hase. i en seneral d'una manera cotitínua i rc- 
gular. Talmenl com si fos una massa flexible 
que hom csiira per un ipex. I'elevació s'apri- 
ma progressivameiit. dcvcrs un final «n la con- 
fluencia dels diferetits vessants es  prndueix en 
un petit. o relativament petit, espai: el cim. 
L'aspccte de l'acahament. doncs, és més o 
menys agul o. si més nu, con1 de cúpula depri- 
mida. paraboloidal: i fins i toi, cn algun cas en 
quk la muntanya acaba amh un planell - com 
si el cim fui fruit d'un escapcatiielit-. I'aspec- 
te té retirada a con trunciit prup del vertex. 

, i 

Si ht: piiig i tr~,sstrlsón (tots dvs) mots indiscutihles 
de la llengua general. actualment el segun és tisat. so- 
hretot. en el catala occidental: i. referent a pirig. cal 
admetre que les coiitrades que el tenen com a parau- 
la de la llengua viva pertanyen majoritiriament al 
domini del catali oriental. Taniiiateix, cssciit to:sol 
un mot utilitzat seinpre pe r a  fer referkiicia a les peti- 
tes elevacions que Iiiim troha de tant en taiit a les 
planes del Segria i dc I'l:rgcll. aixh fa que ro.s.sal sigui 
considerat per mnlts con1 un noni que escau tan sols 
de donar a cmintncics mcliors. De fet, en la topnní- 
mia del Pre-pirincu i del Pirincu occidental. són in- 
nomhrahlcs les cminLncics a~ncgudcs  nmh el gcnhric 
tos.so1. 1 si hé s'ha de convenir que en tina hona pnrl 
són eminencics menors o miijancs en rclncii, als cims 
culminants de In conirada. un hon grapa1 d'eleva- 
cions conspícucr tamhC són denominades ro.vvtrls. Ai- 
xí. pcr cxcmplc. s'esdevk amh els cims niés alis del 
Moniscc. tnnl al de Rúhies (tn.s.str1 (le lo 7orret(r i for- 
v(il ( 1 ~  Mirri-Pr>rillrir.s-i-Ur,qell) ccim al d'Ares (rr~ssol rlc 
I'Osca): » més al nord. entre Llessui (Vall d'Assua) i 
Cahdclla (Vall Fvsca) el fos.~(rl (Ir Poi~inno (2.156 ni). 
entre tilguns altres d'altura setnhlaiit. Tiiipueni eii 
cvmpte que rossol no és sin6 un derivat de ro.5, la part 
més allii del cap de hestiar de hanya. i per tant. eii el 
sienificat de ro.í.srrl I i i  ha itnplícita la nota de part d'un 
tot que n'Cs la culmin:ició o cim. 

Aquests inssrr1.s. que són cims eminents. es ca- 
racteritzrn. seg«ns Coromines. pcls aamples imbits 
i la zrossa capcada.. c»sa que no cxcl«u una 
tendencia a la conicitnt o. si més 110. un ncahamcni 
sempre segons un ipex agut (el tophnim ~O.SSO/ Rri- 
(lri o Rrdri ks gairehé banal). a diferencia de rosra i 
hon!;. quc no lenen aquesta prculiaritat. Cal dir. 
pero. que en algunes conlrades semhla que els sus- 
dits trets no sempre són tiiiputs eii comptc. scgura- 
ment perque són indrets on la paraula to.~.v(il ha es- 
devingut quasi un mot polivalent. aplicable a 
qualsevol emini-ncia del terreny, com si I'os l'únic 

L i . r s t ; i i  U A ~ I O N A I .  + núm. 20 + wternhrc dc 1497 17 
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A V E U R E  L A  L L E N G U A  

. u K ~ ~ ) S  ESPEC~FICS 
LLENGUA CATALANA 
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egs, con- 
,. . 

ectors i t 

Qui és capaq d'esbrinar les deu incorreccions 
de llenguatge [no d'ortografia) que hi ha en 

el text que ve a continuacló? 
Podeu adjudicar-vos un punt per cada encert. 

Perd les correccions inadequades 
en descompten un. 

J CURS DE 
DE TEXT 

Albert jont 

! CORR 
' n c  

Cerliiip del.; Ferms es trohava anib uti jusador le- 

URS D'r sioriat i un alirc de siinciuniii arnb dos partits sense 
jugar. 

L'eiitreiiador, preocupat i d'acord amh In dirccti- 
va. va creure convenient de substituir-los per dos ju- 
~ d o r s  de la pcrlrerii. rliie jiigaven forca bé. 

L'uii era rriolt timid, i quiin li  h o  van clir es va po- 
sar niolt verniell: I'altre tenia un cnrhclcr mCs dis-  
pejat. 

Cenireniidor els va dir que jugar a priniera divisió 
no era hular i icr ampolles i que era un aconteixe- 
ment per a ells. AdcmCs. quc igial podien seguir jo- 
ganl a l'equip o fitxar per 1111 temps indctcrniinnt. Ca- 

ENGUP 
sep Kuarx 

URS DE PREPARACIÓ . -. . 
LA PROVA DE CORRECTOR 

d e s  Riel 

PFR 

lia. pcrii, que. qiian abans niillor. es poiessiii a 
URS DE LLATl APLICA 
L CATALA 

l'altura dcls dcmCs i qiic enlrenarien cada dia. 
No cal dir que eli doi xicoi\ h« van acceptar a 

mans besades. 1 vaii cotiiplir d'allb mCs hé 
rdi Cors 

nació i in lnforr scripcio 

planlcr 
torliar-se vermell 
desimholt 
esdcveriimcni 
a niés a m& 
a la millor podrien 
continuar jusani 
coiii iiiés aviat niillor 
C I S  altres 
s'entienarieii 

Riera 
- .  . 

de Sant I 
. -  .- .- 

Yiquel, I 
15 3547 

: dilluns, dimarts, c 

bis. 
Tel. 4 
Tarda 
i diioi 

limecres 

Inscripcions a partir del dia 
imbre 



E s just i ncccssari recordar. en el mnment d e  la hallat pcr Cntalunyn i per In Ilengua c;itnlnna en 
seva mort. una de  les persones que  amb més en-  aquests darrers anys. Parlem d e  mosshn Pere Rihot i 

tusiasnie. amb  més tenacitat i amb  més joia ha11 tre- Sunyer. poeta i sacerdot. nascut a Vilassar d e  Mar  

r 

Retrat de rnossen Pere Ribo1 

Homenatge 
a mossen Pere Ribot 

I'any 19O8 i mort. cristianii- 
ment. tal corn senipre hr~via 
viscut. a Ciirnna. el diunienge 
dia 34 d'agost proppassat. Ja fa 
anys  un fidel aniic seo, I'Al- 
hert Manent. I'hiiviri dd'inil 
amb  poqucs paraiilcs en I'nrti- 
cle que  li  dedicava en  les pAgi- 
nes de  la Grnii eiiciclopi.din cri- 
tol(liif1: 

Poeta i eclesiistic. Sacerdut 
des de  I'any 1941. habita vti- 

lunthriamcnt apartat a Riells 
del Montseiiv. que  es  coiivertí 
a la postguerra en  iin dels fo- 
giirs del catalanisme literari. 
Influit per la Ríhlia. Prudenci i 
Pau Claudel. el seu món lirico- 

scmprc fiirmalmcnt hen cons- 
truit. H a  publicat Lrietrire 
( 9 3 )  L'onihrn (1cl.s tn!v 
(1945). I.lrngiro [le f o c  (1050). 
prenii Óssa Menor: El pon/ de  
l'rilign (1951). conjunt d e  poe- 
mes muntanvencs: Epifonin 
(1952). Si el jirn no  rlior.. 
( 1 )  Ln pr*rlrri rn Iri i'rir 
(1971). Llrvnt d'rrnior (1975) i 
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motor dels Paisos 
Catalans? (1) 

P A I S O S  C A T A L A N S  

El Principat de Catalunya: 

M olts dels Iiabitants del Principat de Cataluiiya 
creuen qiie a la resta dels Paisos Catzilans els 

nicniments en defensa de la Ilengua catalana sún oh- 
solutarncnt minoritaris i que no tcncn cap mcna de 
pes social. Per aquest inotiu. i per fer canviar aquesta 
idea. us volem oferir. en aquest número de LLENGUA 
NACIONAL, uns articles derliclits al País Vr1lenci6. a les 
Tllcs Ralcars i Pitiüscs. i a In ciutal cai:ilan«-sarda dc 
I'Alguer. Els autors us hi eupliqueii qui. es fa per la 
llengua catalana en aquestes regions de la nostra co- 
munitat lingüística. les quals tenen una vitalitat que la 
gcnt del Principal dc Cal:rlunya m a s a  suvini ixnurs. 

En el priiiier dels articlcs. Toni Gispcrt. mcmhrc 
d'Acció Cultural del País Valencia. ens informa de les 
mohilitzacions per la Ilengua catalana que es fan al 
País Valencih. A mt's Fa unes interessants reflexions 
sobre la situació d'un Principat de 

\ % U ~ N A C I O N A ~  

1 ^ 

\ 

Catalunva. que. a voltes. Iia ohlidat 
el seu paper de motor dels Paisos 
Cataliins. 

En el sepon. Tomcu Marlí. un 
dels dirigeuts de Joves dc Mallorca 
pcr 1t1 Llengiia i impulsor del pri- 
mer Correllengua fct en tcrritori 
catali. ens explica la importancia 
qualilalivn i quantilativa del nicivi- 
ment civic en defciisa de  la llcngua 
que ha nasciit ii les Illes. Els 30.000 
mallorquins quc I'nny passal parii- 
ciparen en els actes organitzats per 
Joves de Mallorca per la Llengiia 
són una Iiona mnstra dc I'Cxit d'a- 
cluesta iniciativa. 

Finalmeni. us oferim iin article 
del grup algueres Arboix. el qual 

lluita per la defensa de la nostra Ilengiia eii el país ca- 
talh de Sardenya. El que s'hi explica dcmosirii quc. 
en el puni m i s  $illiii de la nosira comunitat lingüísti- 
ca. tambC hi hii gcnt que es preocupa pcl futur del ca- 
tala. Ateses les especials característiques lingüísti- 
ques i socioliiigüístiques de I'Alguer. hein cregiit 
adient de conservar el text en la seva versió orixinal, 
escrita en algueres csiindard, 101 i que snm crins- 
cicnts quc I'csthndard a l~ucrks  modern encara iio es 
troba, ni de hori tros. prou consolidat. Aquesta deci- 
sió ens permet. a més, d'oferir als lectors de LLTN- 
üctn N ~ C I O N A L  iin escrit en el qiial es pugui ubservar 
Ici caracleríslir~iics principttls rlcl ptirliir mCs oricnltil 
de la Ilcngua catalana. 1:articlc fou realitrat en cl dc- 
curs d'unes classes de llengua escrita iiiipartides a 
Barcelona el nies de juliol proppassat. 

Alurnnes aigueresos parricipaiits en cis cursos de iiengua catalana que orgonitja Ornniurn Ciiiturai 

i que compla arnO ei suporl del Deparfament d'Enseoyarnen1 de ia Generalitat de Cataluop. 

Tambe hi són piesents Joaquini Arenas. cap dei Servei d'Ensenyarnenf del Calala. i e 1  professo~ 
que inlpartien els cursos: Ignasi Mascwer.  prolessor de ilengua oral, 1 Pere Mayans, professoi 
de llerigua es~rlra. 



1 El País Valencia 
assenyala el futur 

1 per Toni Gi.v,>,ert 

E 1 sorgiment del Bloc Jaunie 1, en concret. i les 
multitudinaries niohilitzacions cíviques de signe 

divcrs que ha protagonitzat la societat valenciana els 
darrers anys. en general, han lingul la virtualitat de 
mostrar la vitalitat del Pais Valencia i .  sohretot, d'a- 
vancar el futur del nacionalisnie cívic catala. Perquk. 
niés enlla de In superficitil lectura qu~intitiitiva -les 
xifres de manifestants que tan1 impressionen al nurd 
de I'Ehre-. hi ha tot un seguit d'element qualitatius 
que passcn dcsapcrcehuts perh que marquen camins 
innovadcirs per un és possihle d'a\,ancar. 

Que passa? 

Aqiiesla 6s la pregunta mCs repetida: qui- passa al 
Pais Valencia? Cap a on va tot aixo? És del 101 im- 
possihle donar una resposta com caldria a amhdues 
preguntes en aquest article per qüestions d'espai, 
pero provarem d'«fcnr. si mes no. algunes claus fona- 
mentals. 

Pera  entendre que passa al País Valencia cal tenir 
en compte tres tipus dc factors. El primer factor és el 
que podríem anomenar polític +osa que rio vol pas 
dir que els altres no ho sigiiin-: cl proc6.i politic quc 
crineixem com *la transició,> va ser una falsa s«lució. 
Les aspiracions nacionalistes d'un sector importantís- 
sim -tant en un senlit quantitatiu com qualitatiu- 
de la població van trohar com a resposta un pacte 
politic <<d'allura>s entre els sectors reformadors del 
franquisme i els partits antifr:inquistes partidaris del 
continuisme politic en totes les coses refcrents a Ics 
cstructures de I'estat. Iln pacte que es va imposar a 
Ics aspiracions popular5 i que va provocar I'anome- 
nat c<desencantn. 

Ara he. un conflicte nacional no resolt és iin con- 
flicte latent. I aixh, que 6s en general aplicable al 
conjunt dels Paisos Catalans, és especialment cert en 
el cas del País Valencia, pcr les condicions en les 

quals es va produir la transiciíi. La violkncia anticata- 
lana. impulsada artificialment (perquk aquest conflic- 
te, de natural. no existia. i com a exemple només vull 
ier esment del re1 que. lins a I'apanciú del &lavcris- 
me.. a Valencia es hallaven sardanes tots els diumen- 
ges) i legitiniada per I'aparell de I'estat (I'ajuntamenl 
de Vali-ncia, la Diputació, I'agencia EFE ... en mans 
Iranquistcs fins als últims anys de la decada dels se- 
tanta) clesmenteix riquella falsedat tan repctida de 
<la pacífica i exeniplar transición. Aqui va haver-hi 
terrorisme parapolicial, aiiib bonibes a casa de Fuster 
i dc Sanchis Guarner i en diverses llibreries i aplecs. 
amb ntacs i agrcssions impunes (101 i la denúncia de 
la puta premsti demcicralica dc I'5poca) a tota mena 
d'actes i persones. i I'assassinat de Miqiicl Cirau. 

Aixb va provocar la retirada a casa de tota una 
generació. cansada i frustrada. Pero el treball. nial- 
grat tot. arrela i dóna fruit. Es van perdre les institu- 
cions. que des d'aleshores són contriries a tot projec- 
te de reconstrucció nacional. pero es va guanyar 
I'escola. 1 la feina de milers d'ensenyants. lomals  du- 
rant el franquisnie. junt amb la voluntat de milers de 
pares i mares. va donar les Iínies en valencii. L'en- 
senyament en catala al Pais Valencia. tot i la seva 
precarietat i limitació. és el segon factor dcterminant 
en el reviscolanieiit social del nacion:ilisme. Gricies a 
I'cscola, un sector iuolt important de joves m i n o r i -  
tnri quantitativanierit, pero de inolt pes qualitatiu- 
hii crescul cn catalh. 1 Iia tornat a posar sobre la taula 
el conflicte nacional. 

Les primcrcs manifestacions van ser protagonit- 
zadcs molt majorithriament pels joves. 1 sobre el seu 
impuls es van fcr cls Tirant de Rock a Valencia. Pero 
aquest impuls es va anar estenent a la gent adulta 
quan vaaparkeier cl Bloc .Taume 1. 1 aquest és el ter- 
cer element a tcnir en compte: I'aparició d'una inicia- 
tiva cívica que representa, sohretot, un nou niodel 
d'organitzaciú. oherta. flcxihle, integradora. molt ho- 
ritzontal. que atorgn un gran margc a la iniciativa lo- 
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cal i comarcal i que. per tant. 6s percebuda com a 
fresca. cnfroni dc I'encarcararneni dels partits puli- 
tics. tancats, verticals i profcssionalitzats. El Rloc Cs. 
en aquest sentit. la part més visible de tota una serie 
d'iniciatives civiques que apunten en la inateixa Iínia. 
en quant s6n nous models organitzatius. pero mis 
sectorialití-adcs en el seu Bmbit de Lreball. com ara la 
Coordinadora Salvem el Rothnic - Recupcrcm Ciu- 
tal. les diverses Plataformes Antiabocador. la Coor- 
dinadora d'Entitats del harri valencii de Russafa ... 

Cap a on va tot aixo? 

Evidenlment. aqiiesta és la segona pregutita que 
cal contesiar. perrliik iin moviment que no sipiga 
d'on ve i ,  sobrctoi. cap a un vil. nu té C U ~  fiitiir. 

El primer any del Bloc va ser cl de rccollir els 
fruits d'anys de treball. donar-los forma i sortir a1 ca- 
rrcr. El Bloc no naix del no-res. Durant anys. diverses 
iniciatives van miinlenir viva la consciencia nacional 
del País Valcncii. Les trohailcs comarciils de I'escola 
valenciana. l'arrihada de TV3. cls Tirani de Kock, Irs 
mobilitzacions per I'assassinat de Guillem Agulló ... 
són alpuns d'iiqiiests moments puntuals que vaii cris- 
tal4itzar cn el Rloc i en tantes d'altres iniciatives. 1 
taiiihé eii la conscifncia de la necessilat de recuperar 
el carrer. Aixo va donar lloc a les primeres rnaniies- 
tacions multitudiniries. 

El segun any va ser el de l'urg~tnilració, Haviem 
d'organiizar aqucll csclai de colors si volícm dolar-lu 
de continuitat. Assentar els hlocs locals. crear les pri- 
meres coordinadores comarcals. fer un primer pro- 
jecte organitziitiu i polític. crear el Bloc Jove ... i conti- 
nuar la mohiliizació. perb ara dotant-la d'una 
exteiisió i d'un ressh social inolt més amlili. Aixi va 
niixer el Correllengua. 

Arluesta base ens va permelre de plantejar-nos un 
nou ialt. el que ara motcix cslcm feni. El de la im- 
plaiitació i I'extcnsió i cl dc la formació. Els Casals 
Jauiiie 1 -ja en funcionen ciiic. d'un objectiu de treri- 
ta-cinc en el temiini de dos anys- Iian de complir 
iina doble iuncii,: organilzativa (dotar de local el bloc 
del p«hlc nn s'instal.la i d'iin centre de coordinaciG 
de la resta de hlocs de la zona) i social (vcrtchrar cl 
cos social del pohle o11 s'instal.la. i en iiienor grau de 
la comarca. oferir un local per a una gran diversitat 
d'iniciativcs. impulsar la crescii, de tota rnens de 
prups i programar uii arnpli vcritall d'activitats). Pcr 
tant. Iian de ser I'instrumeiit que garanteixi la im- 
planiiicii, territorial definitiva i I'extensió de la base 
social del Rliic. 

1 la formació implica la prcparació dc la nosira 
genet a tots els nivells. D'una banda. necessiteiii 
bons orgiinitzarl«rs; d'una altra. necessiteiii bol1 po- 
Iítics. cn cl scnlit ampli del terme; i encara fan íalta 
bons professinrials (advocais. mctges, químics. ecci- 
nornistes ... l. 

Milers de ciutadanc eixireo 

1'13 de marc ile 1995 als 

carrers d'Alacant: defensaven 
la vaienciaiiiial. es a dir, ia 

cataBnita1 de les terres del 

sud del País Valencia 



P"$ ,o:, ,..:.!, :<, ,, L ' ,> !+r , r , ; ,  , I P !  t:,<>< , 
Fclip L iiiy;it cap OCr uvilll 

I la resta dels Paisos Catalans? 

E l  Piiís Valencia Cs un lerritori de Ilciigua i nació 
catiilaiies. la par1 iiiés espanyolitzada de la niici0 s i  

v»leii. pero una piirt. 1 la piirt no va cnlloc scnse el 
tcit. Sohretot. s i  piirlem dc la part mts iiialniesa. 1 a 

I'inreves: on vil el Pririciliat serise les I l l r s  i seiise el 
País Valcncii? Nomt's el poteiicial deniugrific. 

ccoiiiiniic i social del conjiint dels Paises Catalnns 

eiis pot permetre algiin futur com a nació. 
A les llles. el niovinicnt cívic esta protagonitzant 

i in proc6s de revitalització nacional coniparahle - 

per sohre de les particiilaritats i diierencics. que n'hi 
ha- al del Valencih. 6.1s amics i amigues de Jo- 

ves de Mallorca pcr la I>lcngua són, en aquest sentit. 
crinipanys dc viatge, perque ja fa temps qiie conipar- 

t im vaixell. Caldr i .  drincs. apr«fundir en In coiirdina- 
ci6 i actuació unitarics i, sohrctiit. en la conscikncia 

d'iiniini nacional. 
1 c l  Principat? A l  Principat. el grau de conscikncia 

i iiiohilitzaciú nacionals hiin pcrmi-S I'cxistt.ncia d'u- 
na re;ilital po l í l ic i  diferenciada que. duriint mulL 
anys. ha estat al seii torn iin factor dc mantcniment 
de la consciencia de la .<diferencian catalana. Pero 
iiimhC ha provocat. com una altra cara de l a  malcixa 
moneda. un relax.amcn1 cívic i social que ja  comenca 

a t rn i r  greiis conscqüi-ncies (sense anar m2s Iluny, 
davant I'actual debat de la  nova l lc i  dcl catali, els 

sectors més desarmats i 
anih iiieiior capacita1 de 

pressió. malgrat la sevii 
import~incii i  rluiintitali- 
\-a i qunlitntiva. sóii pre- 

cisarneiit els favorables 
a la normalitzaci0 de la 
Ilcngii;~ c;~t;ilans). 

1 li Iia. és cert. alguns 

iiioviments interessanls. 
Hi hii e l  irehall dc la 
Plataforiiia per la Llcri- 

gua. pionera en la tasca 

de revitalització cívicii. 
des de les ciinipiinycs 

pcr I'ctiquctatge en ca- 
tal3 a les que haii acon- 

segiiit que piigiiem veii- 
i fJll'<' re el Gt~pcrrir de V 

1)rriiir. rle I>isncy. en In 

noxlra Ilcngu;~. Hi ha la CAl. i la scva decisió de coii- 
\tocar eiiguiiiiy. per primer cop. i in  Corrrllengiia al 
Principat. Hi hii iniciatives locals. iIcsc«nncxcs. anih 

m i s  vulunlnl que cli&cia. PcrO r i o  ii'lii ha prou. 
1.;1 rcvit:rlit7:aciti del miiviment cívic del Principat 

és una qüesticí estrarigica de prinier ordre. Primer. 

per al niiileis Principat. Comcnq:i n ser escandalós. 
per dir-ho nnib un exemplc grif ic. parar I'orella al 

mctr« de Barceloiia o eii qualsevol barriada del c i i i ~  
turó metropolita: I'espanyol és Iii Ilcnguit pred i~n i i -  
nant. anih difer2ncis. Perii tanih6 pcr al conjurit dels 
p. disos .-. C'ntnlans. pcrqui. és la condició necessiria p r r  

a recuperar una visió més iinit;iri;i i per a aviin<:ir 

ver? una actuació en la mateixa Iínia. I pcr a in te~ra r -  
h i  to l  el crix social. n o  s«ls cls ja ctinveiicuts 

Enguiiny, el Cnrrellengua 1997 recorrer i  la Ca- 

laluriya Nord. el Principat. la Franja de Punenl. c l  

País Valenci i  i prohehlemeni Iiimlié Ics Illcs. Sc r i  
un p;is vers un vcritalilc Ciirrellengua nacioiial. E i i  
tot cas. un  pas de gran i i i iprirt incia en la unitiit na- 

cional que i i ingú niés que nosaltres n o  pot donar. 1 
pot ser un comcnqament. Ens Iii Iiem d'implicar 
t»ts. com torhoni s'ha d'iii ipliciir en Iii construcci~i 
d'aquest noii mrivimeni cívic quc ha de construir la 
hasc social nccesshria per a contlicionar el lu lur  pii- 

Iític del nostrc país. PerquC el nr~slrc oli jcctiu i io  6s 
el resistenciiilismc. sin6 guanynr. Coiiienqar a cami- 
nar dc nianera decidida cap a iin lutur de Ilihcrtat 
per al iiostre pohle. 1 el País ViiIcnci3 ens esta asse- 

nyalanl el camí. 
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La llengua i la identitat ~ 
m6bilitzen les Illes 

Mobilitzacions 

L es lllrs Ralcars són I'única coiiiunitat de I'Esl;iI 
cspanyol amh una llengua priipi;~ ilifcrcnt dcl 

ci~stella que no té competCncies en mati-ria d'educa- 
ció. Les Balears. tot i ser illcs, nci tenen reconeguda. 
per part de la Unió Eurnpea. la seva condició d'insu- 
laritat. amh tots els desavanrritges ec«ni>mics i fiscals 
que aixb representa. A més. iot i rcunir les coiidicions 
necessiries. les lllcs Halcars no disposen del recoiiri- 
xement com a comunitat Iiistorica per part del govern 
<le Madrid. Tots aquests greuges, ;ils quals cal afegir 
la grcu situació en la qii;il es iroha In Ilengua catalana. 
propia de les Illes Biilcars. a les zones més dinimi- 
qiies econiimicamcnt i socialiiient (Prilma, Calvii i 
Eivissa). han fet que una biina par1 de la pohlació 
mallorquina reaccioni i es m«hilitzi per tal de recla- 
niar e les instiiucions autonomiques un impiils al pro- 
cfis dc normalització lingiiísticli. i pcr tal. tanibl:. de 
reclamar a I'Estat espanyul el rcconeixeiiient de Iri in- 
sularitat i de la condició plena de comunitrit hisiiirica. 

Enguany es va fer la tercera gran »irida. cr>iivoca- 
da per I'Obra Ciilliiriil Balear i altrcs entitats civi- 
ques: tanmaieix, Mallnrcn ja fa tres anys que viu I'k- 
poca de mnhilitzacions més importan1 de la scva 
historia. L'any 1905 es \,aren convocar tnta uiia serie 
de mohilitz;icions de rchuig a I'anonienada Ordre 
Rotgcr (un dccret del alesliores conseller de Cullura, 
que pretenia liberalitzar l'cnscnyiimcnt en catala). 
qiie varcn culminar amb el priiiier Correlleng~ia. or- 
ganitzat per la plataforma Joves de Mall«rc;i pcr la 
Llengiia. amb un i-xii de participaciíi espectacular: i 
tamhé es va coiivocar la primera Diada. anih iinri cri- 
dena humana qiie va aplegar iinei ?O.IXlO pcriimcs. 

L'anv scgücnt, cl 1996. es va fer el segoii Corre- 
llcnpua (que va aconseguir una participació iii61 clc- 
vada que la de 1Y95) i es v;i fcr tambC. el maig de 
1996. la scgona Diada. on les niés 30.000 persones 
que oniplien la placa Mrijor de Polmii v;ircn fer un 
mosaic humB iimh cI Icmn de la Diada: «Soni coniii- 
nitat historica>>. 

A I'iibril d'cnguany es \,a fer I'Acampallengu;r, 
una gran acampada-trohada juvenil orpinil7nda per 
Jnvcs de Mallorca perla Llengua, quc va servir per a 
deniostrar la I'orqri i la vitalitat del mo\~inient juvenil 
en defemn de la l l cn~ua  i a la qiial iemhC nssistiren 
ilivcrscs dclegacions del País VrilenciA i dcl Principat 
de Catalun!la. de Menorca i d'Eivissii. L'Acampallen- 
giia \,a tenir prop de 2.500 iiiscrits amh un;i prirticipa- 
cid glohnl de iiiés de 5.OOli persunes. 

Inca, 12 i 13 d'abril de 1997 

Enguany. a Malloica. més de cinc mil joves han particlpat zll 

I'Acarnpaiiengua. la giial cosa dezoslra la forca de! nlovinlerit jiivenil 
que defensa la liengua calaiana a les llles 

El 17 de maig va tenir Iloc una nova iiinhilirzació. 
Llna r~uimcna d'cntitats cíviques. encapqalades i co- 
ordinades per I'Ohra Cultural Bale;ir. hiivicn con\,«- 
cat la tercera Diadn I'cipulnr per la Llengua. la Cultu- 
ra i I'Autognvcrn. i per tercer any c«nsecutiu I;I 
resposta va tornar a ser massiv;~. Milcrs i milers de 
mallorquins sortircn al carrer per reiviiidicar Ilors 
drcts cnin a poble. La geiit va omplir el cenlric pas- 
scig dcl Borii de Prilm;~ i durant prop d'una hora uni- 
rcn cls 53 iiidicadors disposats al llarg del Born amh 



el nom dels 33 pohles de I'illa. ami> unes mans adhc- 
sives que ahans d'enganxar sobre una tira plastica, 
entre indicador i indicador. Iiavien sigiiat. Al mateix 
lemps. altres milers de mans adliesives signades 
unicn els immrnsos mapes de les Illes Balears. que 
havicn estai instal.lais en forma de gran envelat al 
Ilarg del passeig. 

Diada a les quatre illes 

IJna de Ics novciats d'engiiany és qiie per primera 
vegada cs fcicn actcs fcstius i rcivindicatius siniulta- 
nis a les quatre illes. A part de I'aclc de Palmii (Ma- 
llorca). la Diada es va celebrar a Fcrrcrics (Menor- 
ca). Eivissa i Sant Francesc Xavier (Fnrniciitcra). La 
participiició més nonihrosa es va donar a Palma. amb 
mis  de  20.000 persones; de tota manera, els alves 
punts tamh6 registrarcn una pirticipació iniportant. 
que va anar de les més de 4.tlOll persones d'Eivissa a 
prop del milenar de Formentcra. passant per les 
1 .S00 de Menorca. 

que les anieriors emb la recuperacid de la Ilengua i la 
idcnlitat de Mallorca. El meu trehall en organitza- 
cioiis juvcnils cm pcrmci dc coneixer de priniera m i  
la persoiialitat i les inquictuds del jovent. i des d'a- 
questa posició cree poder afirmar que el cosmos a ni- 
vell siiiibolic. d'una par[ importaiit de la joventut ma- 
Ilcirquina torna a ser plenamcnt iiiallorqui i catala. 
Em relereixo als niilers de joves que assisteixeti i par- 
ticipen als concerts de rock catali: qiie s'eiiquadren 
cii In pliitarorma Jovei dc Mallorca per la Llengua: 
que sortircn el passai 3 de marq per demanar la reti- 
rada dc la polemica Ortlre Rolger: que ieren possible 
I'kxit dcls Correllcngua; que participareii. juiitainent 
amb els seus pares, en Ici dindes de I'OCB. que són 
les niobilitzacions més imporliinis que s'han fet a 
Mallorca en els darrers anys i que la falsa polemica 
mallorquí-catali els sona a rondalla pre-jurhssica. 

Pero. que ha passat a Mallorca perquc' s'hagi pro- 
duit aquest desvcillament:' Evidentiiient iio hi ha una 
sola resposta a aqucsta pregunta. Han estat uns 
quaiits elements els que han fct possihle que pugueni 
parlar d'aquesta generacid i de redreqament nacio- 
niil. 

Acció i reaccionaris 
Professors fent bona feina 

Les reivindicacions lingüístiques coniiniien prota- 
goniizant hona part de I'actualitat política a les Illes 
Halcars. El president Jaurne Matas. a punt de  complir 
un any al capdavant del govern. ha maniingut un 
postura moli iCrbol;i en la qüestió lingüística. D'una 
banda. ha anunciai la redacció d'un decret que situa- 
ria el míiiim de I'cnsenyament en caiali a un 50% de 
les assignatures. cosa quc significaria iin avanq impor- 
tant. Pero. d'una altra banda. ha donal legitimitat i 
ales als antimallorquinistes reaccionaris quc propug- 
nen el secessionisme liiigüístic en rehre'ls ducs vcga- 
des (i hi ha qui diu que fins i tot. financant-los). T ccim 
que no pudia ser d'altra manera, n'hi ha hagut alpun 
que s'ha cnvalcniit i ha passat a la utilització de la 
violencia. corn en cl cas de I';iiempiat a I'Editorial 
Moll. En qualsevol cas. qui té capaciiat de mubilitz;i- 
ci6 i el suport de la majoria social és el iiiovimcnt en 
pro de la Ilengua. la cultura i la identitat catalanes. 

D'una banda. hi ha jugat un papcr lonamental 
I'cnscnyament del catali i en catala en cscoles. insti- 
tuts i facultais. qiie ha popularitzat la Ileiigua i ha 
destapat la situacid injusiti en que es troba. Cal desta- 
car la feina realitzada per un c«l.lectiu prou ampli de 
professors que, Iluiiy de liniitar-se a cumplir els freds 
programes educatius com a luncionaris o empleats. 
han aciuai corn a persones responsahles i comprome- 
ses amb el país i anih I'eniorn dels alumnes. i han sa- 
hut despertar en els jovcs la inquietud necessiria per 
a conipronietre's a favor d'uria causa tan jiista com el 
redreqanient cultural i lingüístic de Mallorca. Un 
exemple d'aixo és el Club Trenta-l. fundat per un 
grup de prc~fcssors; i el concurs Banc de Dades (pri- 
mer radiofonic i dcsprCs tclcvisiu). dirigii a aliimnes 
d'instituts. 

Emissions 
Compromís juvenil 

A Mallorca aquests darrers anys ha anal aparei- 
xent una geiieració de joves molt niés compromesa 

Un altre eleinent importantíssim ha csl;ti Iii re- 
cepci6 de les eniissions de la Corporaci6 Catalana de 
Kidio i Televisió. TV.?. el Canal 33. Cataluiiva Ridio 
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i compaiiyia -que es  reheii a les Illes Ba- 
lears gricies a I;i iniciativa de  I'Ohra Cul- 
tural Halear i de  I:i seva enlitai filial V«I- 
tnr- han pcrm?s als jovcs mallorquins 
rehre uns niodels de  comportanient i un? 
referents que. fets en la propia Ilengua. 
són tan hons o niillors qiie els que  e n i  
arrihen de  I'estranger. E n  Mikimoio. en 
I'uyal. en  Kcidripcz Picii. n'Flclena Pé- 
rcz-Ll«rca. cn Rucnafucntc. en Lluís Gzi- 
valdi. en Miquel Piris. iia Lloll Beltran. 
cn Lluís Caiiut. tia Txe Arana. en Petri 
del Cluh Super 3... han fet mult mes dcl 
que es petiseii pel i-edi-epmcnt n;rcionnl. 

Organitzacions varies 

IJn tercer elemeiit que  s'ha de  tenir en  

cotiipte per a coniprendre el naixcmcnt 
d'aquesta genernciO Cs I;i p i i n  tasca rea- 
litz;ida pcr organitzacioiis politiques. so- 
c i a l ~  i culturals que  anih caiiipnnyes rei- 
vindicatives i de  conscienciaci6 Iinn crea1 
tina demanda scicial crcixcnt a favor d e  I:! 
llcngun i la cultura prbpies d e  Mallorca. i 
Iian estira1 les institucions cap a iin major 
compromis amh la promocii, d'aqucstes. 
L'0hr;i Culiural Ralcar (des d e  fa treiita- 

L 
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~ i 7  Conrliengua en territori caiala 

tres anys) i molies altres entitats amb  tiienys histiirie 
(coni els sindicats estiidiantils HE1 i AUlR, cl Grup  
Blanquerna, que  urgnniiia un scminari de  forniació 
cada any des d e  Ir)S5. la plataforma Joves de  Mallor- 
ca per la Llegua i I'Ateneu 1 - D )  han rncapc;ilnt 
aquest procés i han ;ictinsegiiii d e  crc:ir una dinimica 
f;iv»rahlc al rcdrcqamcnt nacioiial. TamhG Iii Iian aju- 
dat alguiis partits politics i les seves orfanitz;ici«ns 
juvenils (PSM-NM. UM. EKC. JEN-PSM. JLJM. JNI. 
J E R C  ... ) i lo1 un scguit d e  col.lectius locals. 

Cal en  aquest sentit reconeixer tamhé la tasca de- 

senvolupada per rnoltes d e  les cntilats que  c i~nfnr-  
mcn el tcixit social mallorquí i que. si ht' no teiicn 
con1 a objectiu principal la promi~ció d e  1;i Ilrngun i I;I 
cultura c;italnncs. h;in fci prou fcina cii aquesta líiiia i 
han trehallat per la integració dels joves castellano- 
parlants. Feni esment del GOH i del G D E M  (cluhs 
d'csplai d c  Mallorca). dcls escoltes. dels joves d'es- 
glésia. dels grups i escoles d e  teatre ... tuls han p;irlici- 
pat d'alguna miincra 11 a l t r i~  cn la rccuperaciri d e  la 
identitat niallorquiiia 

La flama no s'apaga 

Finalmcnt cal csnieiitar la tasca d e  iiioltn gent que 
a títnl individual ha mantingut encesa Iii fl;im;i rlc In 
Ilengua i del conipromís amh els símhols que  confrir- 
men la ideniitat rlcls niall«rquins. Seria iinpossihle 
d';inomcnar-los tots. pero e m  seiiihla iniporiani rlc 
destacar-ne dos: en Josep Mariii Llomparl. mnrt ara 
fa  dos anys. i que  rliirant lata la scva vida va ser u11 
excmplc dc  ciihcrbncia i coinpromís: i en Climent Ga- 
rau. que. despris  d'iina dilatada carrera de  compro- 
mis amh el país i d e  digniial personal. continua trcha- 
Il;int des de  la militincia política i con1 a prcsident del 
Grup  Blanqueriia per la dignilicació n;icion;il. 

'Iiits squcslx clcmcnls aquí csmentats juritanient 
amh altres que  teiien a veure més amh la conjuntura 
política i soci;il a nivel1 curupeu i mundial. han 
pcrmcs aqucst salt quantitatiu i qualitatiu per al re- 
drcqatiient tiacional, que  signilic;~ I;i generaci6 d'a- 
qucstir gcntjovc que ara 6s als instituts. 
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L9Alguer se mou 
per Morilerio Chelo, Roberto Cocciniglio, Frc~ncesca Din(~poli, Aldo Dore, 
Josep P i p ,  EEli.~n Rotidello, S~isnnna Sntina, Armo Scalr~, Luco Scalr. 
Dnnrelrr Tilkjcrr, Fiorrlln Tilocu (Grrrp Arhoi.~) 

A dinire del pan«r;ima sociolingüístic alguerSs hi 
ha sempre esta1 tina realitat viva pero calqui 

biilta conflictual feta de numcroses iissociacions cul- 
tul-als que liaii sempre tcngut cnm a finalitai lo man- 
teniment de la Ilengua algueresa. 

De I'octuhrc del 1993. existeix a I'Algiier una iio- 
va eiititat: lo Centre de Rccursos i'edsgiigics Maria 
Montessori. És nada Iier la fcrma vnliiniat de don 
Franceic Manunta. Iiome d'iglésia i de cultura que. 
amh la col.lahoraciG de 1'0mnium Cultural de Barce- 
lona i anih I'aportació de la LJnivcrsiiiii de Sasser. ha 
volg~it crear una iiova entitat cultural amb finalitats 
dil'crcnts i innovadores per la recuperació de la va- 
riant algucresa del catal;~. 

Lo primer ohjectiu dcl Ccnirc de Recursos Pe- 
clagogics Maria Montessori era i és introduir a les es- 
coles un lipu d'algiierés lo més norniativitzat possihle. 
teiiinr semprc prcseni la parlada popiilar: perque. ara 
con1 ara. los jovcs alguercs«s, que han sempre estu- 
diat en italii. veuen I'al~ucr6s ccim un fcí l'iilkliiric. 
mític. la Ileiigua que han sempre entés parlar dcls 
iaios. una Ilengiia d'utilitzar solament per fer burles 

Pcr cercar de nilenlnr aquest procés de destrossa- 
Inent ( 1 )  que pnrtaria I'aglucr6s a dcscompirir (2) 
cornpletament, a dins del Centre de Recursos Pe- 
dashgics Maria Montessori s'és volgul crcar un grup 
de jovcs, la pcculiaritat del qiial és I'heterogeneitnt. o 
sigui. la dilerent forinació a darnuiit del tema de la 
c<inservació de la Ilengua, vist que cada menibre del 
q u p  provt: d'associiicions dilrrents. S'és comencat 
aiiih uii nucli de sis pcrsnrics sota la coordinació dc 
I'Aiidreu Boscli i Rodoreda, jove professor del Ma- 
rcsme. lector de cat;ili n la Universitat de Sisser i co- 
nrdiiiador del Centre de Recursos Pedagbgics Maria 
Montessori. L'entusiasme. la constincia. la ~rofessio- 

ritiliiat del coordinadi~r són esiiits fondamentals per 
crear la consciencia de la importincia de la reciipera- 
ció de la parlada algueresa. 

Durant los tres anys de cnordinació de I'Antlrcu 
Bosch. haveni prndu'it una gran quaiititat de material 
didhctic, adaptani tcxt«s en catali estitidard a la va- 
riant algueresa. Enirc cls treballs d'adaptació. hi 6s 
taiiibé el material einprat de Ics mrsirrs que treha- 
llen eii I'escola. Destacam los contcs de 'li>lqloi i un 
chmic l'aniiis Tiririn n/  poL7 (le I'or iic.jirt,. que ha tcn- 
gut un hnn succés. Després. ajudats de I'entusiasnie i 
de I'interés creixent pcr la Ilengiia de multa gent. Iia- 
vem puhlicat Pitiocchio i Rohiil Ilr>ri~l. Al maleix 
tcmps, cc«ntinuavri la piihlicació dc *Materesies-, re- 
vista pcnsada pcls minyonq qiic Ireqücntrn les esco- 
les eleiiieiitals i niitjaiies. 

'dcsapnri.ixcr L 1 
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uiiiversitriris i estudiants de I'cscrila secundaria. 1 ara 
aquesíos joves esliinen comcncaiit a treballar al Cen- 
tre de Recursos Pedagiigics Mari;+ Moiitessori 

. 
1 :  h 

Portades del$ /libres editats per 0mniuni Culturai de I'AiguerPinocchio i 
Robin Hood, escrits en catala de I'Alguer 

Aquest prinier griip de joves. <<creixint creisinln. 
avui se rliu Cirup Arboix. Lris componcnts icncn ja 
una I'orrniicii, qiie s.csl2 ulleriormcnl (3) cspccialit- 

Quals són los nostros 
projectes futurs? 

Estem ja 1reh;illant ii la rcalitzacid de un text de 

alguerés hisic per minyons de I;i cscoln primaria i se- 
cuiidiria i volem crintinuar cl nostro proccs de ohcr- 

tur;i fent 10.; prinicrs piissos en Iiiteriiet ainh la ctil-la- 

horncii, iIc ~~l ' lsti tuto professioiinle per I'industriii e 
I'ariigian;it«>, de I'Alguer. Són estats publicnts los 
nosiros lrchnlls de adaptacid i tina traducciú del texl 

rlc una guia turística dit I'Alguer. A ni6s. tenim pkgi- 

nes <'wclin que parleii del Centre de Recursos Pe- 

da~ijgics Marizi Montcssori (www.;.partsl.com/nIguer) 

i de les activitats que sc realitzeii. 

En aquest clima d'ohertiira la ntislrs espcrancn 

més gran és de arribar a una majos col.lahorsci6 cn- 

tre les diverses associacions culiiirals nlgiiereics per- 

que uiiint les kisccs s'rirribi a resullats més inci?ivos i 
a fer conkixer la nostra realitat i peciiliariiiii en hm- 

bits senipre niés grans. 

znnt eri divcrscs compct~ncics. Tots llaveni participat 

a cursos d'iniiiiersió lingüística i semiiiaris de I'uni- 
versitat de Pradii i carl;i i i  hit iiprril'iinrlit la sua prcpa- 
raciíi scguint curios difcrcnts a nivell univcrsitari. Tot 

aixb per poder activar servicis oberrs a la populació 

'i eueresa. ( 3 )  . I L  
Entre Ics ;iclivitats del grup rcnlitzndcs amh I;r 

col.lahoració de I'associació bmriiuiii Cultural. I i i  són 

los cursos de autoaprenentatge del catala coordinats 
de dues assessores. Lo scrvei éu destiniit ;i lotq los 
que vulguiii aprrndre el catala norniativitzat per con- 

seguir I'examen del certifica1 internacionril de catalh. 
Lxs matcixcs ;rsscssnrcs h;in iengut cursos dc Ilengua 
algueresa a vuitanta iiiestres d r  I'cscola priiiiaria. les 
qiials portaran I'algiirrés a dins de les ;ictiviiats esco- 
lars. Altra nctivitat ohcrta a In populació 6s lo scrvci 

de noriiialització anih el qual cada u pot demanar I'a- 
d;iptsmenl de testo? tiimht. priv;its a I'iilguer¿s grifi- 
cament corrcctc. També cnguany se siiii tcnguts cur- 

sos de llengua catalana a nivell hasic per joves 

Pagina del {libre Pinocchio. Si disposeii d'loternet. podeii llegir la resta 

del conte en la pagina w.!osiaalghero.org/fumeui/page.htm 



Ressaire, dirigent 
polític occita 

1 per D t r n i d  Krriz-7iillo / Jonrl  Vn l l~  

E iicerenr, onib oqiresro eiitrevi.srrr. rrrin .segitir/o d'or- 

rieles qrte ier.sor:in sohrr, Occiiuriiri i. coricrr.tri- 

111~~nr. :ri<,s<i In f<~ni¿iriro (11, I . I J : , v ( ; ~ .~  NA(.IO,V,~~.. .sr>hre 

Iri I l~~r igr in d'nqirei.rn riocirí. I'occirri. rio pris orrih lo j'- 

wn1ir:it. coni nzolr bé algri e,y podrio perisar, dc corfz- 

ploitre'ris de lo .siliirrci<j lirigiiisticti 11 r]ri(; hriiarrrt pr'r- 

vingitr (11 vrrrl rle /(,S Alhc,re.s, sinti per rol de dorinr 11 

coiieixer 01,s ~~o t~ i lm ro~~ i r r l a r~ . s  lirio Ilertgrtfl qrie ens h 
niés qire gerrnrrnti: hc.ssoricr. L'occiri. lo prrrlrr propi:i 

de lo grnri. rrrri rli.hil. pero orirori,v ~~spIrn~lorri.sn Oc- 

cirririin: Ilriigiro i porrio. ni:il:rirr:rti:irfi~nr. niolr r l r~ r r r -  

rir~gitrlev (Jriirr nosulrr:~.~, de 1e.s qiio1.v soitirn porlrir 

niolr poc i. Pncnni. d'irno rtioriern. ~n i reh?  senipre, del 

ror rte.snforriirrodn. 

!2io,soltrr~v, els riiu.rirrr,s i r i r r~rf~vrr~s ti i:rrrtrr'ns el cori- 

rrrrri, hoi,:,rri : I ~ : I ~ I I I ~  prrisiirir-nos 0116 ~ L I P  rns /ir117 repe- 

rir trirti: qire e1.s Piririeirr s:in rriio fronrerri nofrtrfll, 

qitrin, de fct. no sóir sirió l'r.spir~rirlri (IP I'csptii rrr<.ifrr- 

17rJ-c~ltolfl. 

Corii.i.rri- I'occiti. 111rr:i r l  srrijci qrrr en pir,qircrfi f r~ r  

con7 n llerigrro d'iís r~iroridi i .  cris por érier d'o11ri mér 

i i t i l l ~e r  o rlornirinr h ~ ;  el cotold. Si no, pe'r qir? Porfipeir 

Fnhrrr i Jrron Cr>r:>niiries. per poxor dr>s e.r~n7pIcí ~ ~ r t r i r  

r~ l l~vt r r i rv  rl'tir~ii:~.sf sr,yIí,. rl<~rlicr~rr~ri rrr i t i r , ,~ ~ I l ' l i o r r~ .~  rl:, 

11~1r.s f r 1 i 1 e r  i~irles r i  i~stiic/ior I'oi.cirri? 

Jucnze Ressoire, presidenr del Partir Nocion¿rli,srrc 

Occiri (PNO). ~ > o s r i ,  rr Iri /~ri irrov<~rn, irna sc~rrrrono de 

vliciirices <r Barr~ lor io ,  oi~ir i~ntr~.v~r rlrir uprdi l r i  per (1 

viviirir Ics scves trniisr(irr crrr~il~irie~s i f i , r - r i ~  IIP ncrvczs. 

-Jarme. v6s saheii bb I'occitu i el parleu. 
-El tiieu cogiiom 6s occita. dificil de pronunciar en 
fraiids: problema d'identitat. A casa es parlava nor- 
malmcnt en occita entre gent gran, pero a nii en1 par- 

lavcn en Irances. pcrqui. era ncccssari d'aprcndre'l 

per a trohar feina. Situació de diglhsia. dc cumplex 
lingüistic. fins que vaig anar a estudi. Vaig annr ii 

I'institut de Nimes. on vaig [robar professors que en1 
van dir que I'nccita era una Ileiipua. No ho sabia: in- 

conscient lingüistic. com tothom alla. M'interessa. 

Aixb era quan tenia iins rliiinzc anys. I'edat de la rc- 
hel.lia. Vaig Ilegir Mistral i altres autors en la ineva 
Ilengua. La vaig aprendre. La niare rehutiava la nieva 
actitiid favnrahlc crivers I'occita. A la faniília i a I'es- 

colri em van prohihir la meva Ilengua. Em parlaven 

de I'occiti com a llcngua dc cultura i me n'ensenya- 
ven. fora de les hores de classe. non1L.s uns quanis 
professors: Roherr Lafonr. que ni'ha marca1 moll - 
honie d'esquerres, regionalista. conegut iils PaTsos 
Caialaris ~icls  seus Ilihres. 1 F. Fontane: autodidacte. 
pcr a mi. el pensador mi's gran del iiión. Parlava de 

Cataliinya com d30ccitinia. Jo hi esiudiava tots els 
contlictes elnics. Aquest profcssor tenia tamhi una 
gran cnneixenqa dels prublemes culturalx Eni va cri- 

senyar la teoria etnica. la quiil dominava moli he. 
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Ahans de morir. cm \,a delegar la rcrponcahilitnt del 
scu movimcnt. 

-Quina cs i'actual situació de la llengua ocritana? 
-La situació de la nostra parla és úiiica a1 món, sem- 
blant. potser. a la irlandesa. És una llengua viva. que 
entenen qui-sap-les persones. Tanmateix. dels lretze 
milions d'hahitants d'Occitiiiia, noniés la parlen uns 
dos milions. els quals. encara. a casa. La francesitza- 
ció d'occitania. pero. és recent. No data pas de Mu- 
ret. Fou decisiva fa cinquanta anys. A Marsella. quan 
s'iiiventa la impremta. s'editaven puhlicacioiis en oc- 
cita. En el segle passat. en aqueixa ciutat. tothoni 
parlava occiti: les festes. les ~>uhlicacions ... Tot es fein 
en occiti. 

-A que 6s degiit, doncs, el daltabaix? 
-L'Estiit frnncts no [:u una interdicci6 total de la 
Ilcngua, sin6 progressiva. Va comenyar amh I'edicte 
de Villcrs-CotlcrFts (133Y). el qual prescriu que tuts 
els texts nficinls hauricn d'ésscr. a partir d'aleshures. 
en francks. En el scglc srx, I'impcrinlismc fronchs e»- 
m e y a  a fer creurc quc cl fraricks era la Ilengua del 
progrés: per tant. les altres havien de desaparcixer. o 
els negava I'exist&ncia tot anomenant-les ~ ) i r i o i s  'pa- 
tues'. L'escola francesa va instituir un sistema de  rc- 
pressió terrible. a la fi del segle passat: prohihició dc 
I'occiti en tots els col.legis, incloent-hi durs castigs. 
tant físics com psíquics. Aixo dura un parell de peiie- 
racions. Hom va anar assimilant la llengua a una has- 
tonada. Ara hi ha por mental (no pas física): no s'ha 
de fer el pages. La llengua ha esdevingut secreta, de 
rrsistkncia. Molta gent sap occita. pero gairehk ningú 
no el parla h r a  de casa. Podeu anar a Occitania i no 
scntir-lo. 

-Qtiina és la situació de  i'occita en I'ensenyament? 
P e r  I'ensenyament es va destruir la Ilengua occita- 
na. la qual giirehé va desapareixer: per tant. la situa- 
ció és molt dificil. I:cnscnyament és encara imperialis- 
ta frances. perii tenim llcis niicials d'nutr)ritziició. que 
ens donen I'oportunitat de fcr cursos d'occitA a I'cico. 
la estatal. A m i s  teniin unes trenta Calandrctcs (csco- 
les d'rnsenyament primari. cquivalents a Ics Brcssola i 
Arrels. de la fiilalunyii Nord). que alfahetitzen uns 
dos niil infants. cls qunl.; 101 el diri tan activitats en oc- 
cita. Van niés avaiifats que no pns el? alirc.; prugres- 
sen més  s'ha deiiiostrat. Aneni surant: la demanda 6s 
superior al nomhre de placer ES una de Ics realitra- 
cions mLs amcrcies i eficaces de l'occitanisme. És un 
gran desafianiciit, perqu?, cnlrc rillrcs ci~scc hem de 

formar mc.;trcs. en tcnim pocs. En rcsum. In situació, 
no cal dir-ho, no és ni de boii tros tan Iioiia coin la de 
Catalunya. pero 6s millar que no pas ahans 

-Ara que ho dieu. corn veieii la sitiiacii, del Princi- 
pat? 
H c u  progrcssat I'orca. És important de \,cure que 
hi ha diaris. televisions. radios. una defensa -més o 
menys decidida- del catali ... Pero crec que iio n'hi 
ha prou amh aix0 per a defensar veritahlenient una 
Ilengua; c;il ensr mes enlli: si no. la vostra sitiiiici6. 
d'aqui ii uns ircnta anvs. ser5 com I'ucciirrna. Cal fcr 
veure al pnhle catala que 6s norriinl i. per a aixb. I'ú- 
nica solució possihle pe r a  salvar la Ilengua és la reco- 
neixenqii in1ern;iciunal com a pohle independent. 
Constato que cns cnc:~mincni cap w tina siliiaci» cn 

que. com més va iiiés. cns cal poder politic pcr a sal- 
var les Ilengües. El cas d'tsrael ens inostra que noiiiés 
Iri indepenrlencis pot salvar una Ilrngiia. 

-Mentre no aconsegiiim la independkncia. que cns 
aconsellaríeu, als catalans del Prineipat. p e r a  envigo- 
rir la llengua? 
Pr imer i iment .  que no roiiianguéssiu tant a la pe- 
nínsula. que no miréssiu tant cap a Espiinya. Hauríeu 
d'intensificar els iiitercanvis amh Occitania (que cn 
el passal forcn molt abiindiiiits). potenciant. sohretot. 
els ecoiiomics. perqut? I'ecoriomia arrcisscgn mollcs 
iiltres coses. Ara 6s iin hoii niomeiit pe r a  fer nous in- 
tccanvis El Ccrclc d'Agermanament Occiliino-C'a- 
tali 2s un hoii ciiibrió per a riioure tot aixo, pero 
aqucsts Iliyams s'h:iuricn d'oficinli1i;ir. Si els c;itiilans 





De patriotes 
i de patries 

RIERA, lgnasi 
Un patriota exernplar 

Barcelona: La Busca edicions. 1997 

Collecció Narrativa, 1 

Es temible el poder exemplar de 

la bondat. I saviament inconcret el 

concepte mel.liflu de Patria. iOh, 

Aribau: des del fons de la meva in- 

solvencia sentimental, t'invoco. 

banquera Madrid. com totes les fi- 

tes de la Patria comuna! 

Aquest podria ser el frontispici 

que presidís la historia que avcii co- 

mentem. Són les primeres ratlles 

que lgnasi Riera (Barcelona, 1940) 

adreca al lector abans que aquest 

s'immergeixi en la trama que narra 

I'ascens de I'Ernest, pastor d'alta 

muntanya, del Pallars. cap a les al- 

tes esferes del poder. La ironia. 

com hom haura, ben segur, de- 

duit, presidira constantment els 

fets que s'expliquen, cronologica- 

ment lligats per un joc d'atzars 

creible. Riera. personalitat sempre 

critica amb la realitat que I'envolta, 
tant des del vessant d'escriptor-pe- 

riodista com del de polític (diputat 

al Parlament de Catalunya al llarg 
de diverses legislatures) defineix en 
les pagines de Un patriota exem- 

piar l'absurd; pero I'absurd real, 

que, fruit d'unes circumstancies i 
uns moments ben determinats i 

concrets. pot produir-se. I que, de 
fet, en els darrers temps politics 

que ens han tocat de viure han 
passat, i ho ha recollit puntual- 
ment la premsa. Qui no es recorda 

de cert advocat de carrera fulgu- 

rant, rapida i brilant que atenyé els 

cims de la magistratura? Justa- 

ment, aquest advocat, hava estat 

pastor ... (1 .  per cortesia, no direm 

noms perque actualment esta pro- 

cessat). No direm que la realitat su- 

per¡ la ficció, pero poc n'hi falta. 

Tal vegada, per aquest fet mateix. 

es bo que hi hagi escriptors que 

captin la realitat multiforme i varia- 

da de la nostra societat, els cla- 

robscurs que ens envolten i que a 

vegades fan que sigui dificil de dis- 

cernir si la bondat d'aquells que 

ens dirigeixen és aparent o no. 

lgnasi Riera apunta dir~ctament 

als topics que potser massa sovint 

tenallen la nostra realitat nacional i 
els vol fer miqiies. Lúcid i ironic, 

ens proposa la reflexió intel.lectual, 

sal fina sempre positiva, afegint- 

n'hi ocasionalment algun terros de 

gruixuda. Que som massa de mis- 

sa? Doncs en el protagonisme del 
nostre bon pastor Ernest, I'acom- 

panya una mare enfigada i perdo- 
neu-me I'expressió d'un rnossen 

il.luminat per Nostra Senyora del 

Kamasutra, amb el patrocini de I'i- 
nefable monsenyor Lefebvre. Na- 

turalment, no apte per a integris- 

tes. Pero lectura recomanable i 
refrescant pera la resta. 





/ A  prit~ci/)ol fitrnlirrir d'nqircvfrr n.ssociricii, ks  contrihrrir rr Itr irorm~rliirtr~~ití. 
~?,strr(Ii i 170 f1  rí,s dc~ lrr l/rt~grr(r c c r ~ ~ r l ~ i t ~ ~ ~ ,  i (~ lor~?~( i r - / ( i  i (lifi)t~(lrf~-/ri 

crr rors c,ls tinihirs rlels Ptri:so.s Ctrlrrlrrn.\: 

u Sol-licitud d'inscripci6 ~- -~ com a soci dc LI.E~CUA NACIONAI. 
Quota  incnsual:  500 ples.. que us cohrerem sernestralnient  p c r  hiinc. 

lri~.loire>r: 

- Envian~enl (le la rcvisia / .1.1..%,(;1,~< !V,~(. /o~v~i. .  
- Mantenir eniiovat el soci dels principil.; cs(lcvcnirncn1s de I'Associació. 
- I'cider pariicipar en totes les activitats i actcs que feni. apurl;ini-hi suggcrimcrit i 

iniciaiives. 
- Poder ;issistir a les reunions de I'Asseii~hleii Cicncfiil. cn vcu i vol. 
- Possihilital dc i'c~rninr pnrt de la .luiita. 
- Descoiiipte del 25% en les puhlic;ii»ns dc I'cditnri:il Oikos-Tau i L;i Busca ediciuns. S.I.. 

m Sol.licitud cie suscripció a la revista LLE&'<;L!~ NACION~I. (6s t r inlestral)  ' 
2 Prcu anual de subqcriptor: 1 .?Mi ples. 

i3 Preu anual dc col.laborador: 2.5L30 ples 

Banc Xcc 

Dudes personals i 
Codi postal ................................... Pobliicio 

Comarca .............................................................................. 

Domiciliució bancaria 1 
Eiititat LLLL 0ficin;i LLLL Control ILU Núm. comptc U 1 
Data ..................... .. ...................... Signatura Envieu ;iquesl;i hulllctn a: 

LLEN(;UA NACIONAL 
Apartat de Correus 24057 
llX1180 1IAHCk:I.ONA 

1.1 1 1  . V I  i,uiii. 2ii + \cicrnlirc ric i<li17 1 37 



La Busca edicions s.1. 

La Busca edicions s.l. ofereix als socis i subscriptors de LLENGUA NACIONAL 

els llibres que publica amb un 25% de descompte 
............................................................................................................................ 

Petits i grans: llegiu Tallaferro! 

i, a punt de sortir al mercat, el número 3! 

38 1 Lii:v<;iin N:\rin~nl r núm. 20 + scienihrc dc 1947 



Altres títols publicats 

__--- 

-N--- 




