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Reforqar el catala comú 
xi.rrei.r rtno relació inreracrii~o entre la iiorn7alirznció grndrral de I'rís socicrl de Ir  Ilengirtr cri- 

ralarin (encara en cirrs, i molarrradonienr no ron niwincar corn voldrienil i In consrrrrcció 

il'rtn caralri cornri carta ve~odn niés consolidar. 

E l  17osrrr país Iio e.srar. drrraizr 1e.v darrercs dt?cnde.v, ir17 cantp de hatnlln al volranr de lo //en- 

gua (tortr pel que fa  a 1e.v coildiciori.~ i norme,s d'iís com pel que fa (11 nlodel de Ilerigita qrte cal- 

dria urilitzrir en anlhirs diver.so.vj. DUqire.vre,v haralletes, 111 ci>miriiirnr 1ingiif.sricri carnlarto no 

seinpre ri %o soriit a/¿nvr>rida; perri no podem ohijiar qiie Iirrn servir per a pi>.vur dnmirnr la roirln 

prohlentes rxiitenr.~, in.si~fic:ienr pl(rnri.ja/.s i encara no rciolrr: 

E.xisrri.rrn diver,sos <,ri/eris u I'horrr rl i~ cnns/ririr ur~r i~sr  r~lrr71rni <Ir civili~zaciri qirr, <;,S / i r  I lrn- 

Rirri coniirnfi. Tingireni pr<,srrir qire hi hrr Ilrngiirs (/ir(,, pr l  srir volrini fl'iís n« nrc(~ssitf~n pnrrir 

irn esntcnl ~.speciul en rliir.vtions coni nru I(I grnirit7itul i In r1ifrrencirfr:ib. L'r?xrmplr, mis (lrir r l ' ~ r -  
qrreslrr prinierri r ipo lo~iu <'S I'(ing1Pc El frr rlirr, nvrci en (lirr I'angIPs hngi esdevirigiir una llenprrn 

<:onegud(i (irreir (le1 nrijri -10 in~i~rll<~rigrin 1116s rl~fosa a nivel1 iniernacional- ,fn qire es permrri 

irnu mal~lrrrhilirrri ~xrrrror~l i r i~ir in. de mun<,rri qire no té goire imporrtincia si rtn vinr o irn rrerirn 

per cpnl ri<4 s r i ~  vocuholrrri prov; (le Ir1 intrrfrrtncia qrte hi provocri el frunces drrrnnr la invasió 

norniunrln. 

I.n n~~ci~.ssirrir (I<, prmIYniror i de d;ferencincici. eniperi,. jn nfecra e1.s p1anificador.s en qiiesrió 

lingüísric(~ (le comi~nirafs rcpurenrrneril rari s6lide.v con7 la frnncesn. L'nlarmn davanr el ,,frarrk- 

glish. j(r ,fir onys qirr s'hn dispnrar. L'Acadeniia Francesa. en conjrinr. té a hore.7 d'ora ben clar 

(/!re I'nngl?.~ consrifrrc~ir irno rrnienciCn lingiiisrica per n Irr Niregritar delfrarict?~ (i />or.ser. per ru~tr, 

de Frarica). 

Eri el ras ca/al[i. Iinn e.ri.vrir pro~~os/e.s realmeni h1.n (lifrrenrs. rprr upun/rJn. (11 riosfrc entrri- 

dre. rnrnhé. en direccioti.~ diferenr.~. D 'lina hartil(i, e.ri.si(,ir Irr propo,sru (/'ucos~(ir (11 riiarini (4 nos- 

rre cnlalrj cornii a les .solircions po~~rr1or.v (millor si srjn hnr(:~lonirir,,v i, pr r  rnrrr. rio triri rsrnn(1rir- 

di~zade.~). firenenr al fe1 que nix0 perrnerrii idn ni i l l r~r u<:cés crl,s q ~ ~ r i t r r  ririlions de rio 

critnlnnol)arlriilrs qire viiren enrrr rii>.snl/re.s. De l'olrru. hi ~ r o h r m  Iri prrslrrr~i rkls qrri nf r177eii qire 

el carol(i Iin de cercar el SPI I  re,qisrri? comií oi(?n<,nr p r r c i ~ r n i ~ n t  nls crireri.s (le prnirTnirnr, i lins i 
rol, evenrir(rlmertr. de d~ferenciririó. 

Eri qirrm dept?n dr tro.sn1rre.v. rio ens arrei:iríeni o (l(<l).nsrrr <,/,Y (.i-iteri,s (/e difrrc~iicinciri. perqiri. 

crqiterr crireri i 10 sei,ii ~rpliiocirí drnio.vrrrn rlrp~ntlr~nt:i(i. Si rnrrc, irnn pos.sihilirnr A i rrno cilrrn B 

esctrllo R perqrre no .s'rrrostrr ron/ o I'ev[~nryol, jrr r<siic lrriirrr I'csp(irryr11 en conrpre o I 'hr~rii de 

crerrr cl crircrli coirirí. Prjr rnnt. riiferenciociri. no; /wrrj i r t~i~sr( irn~n/ rri hnsr n Iri nrillor inrercon~. 

prrii.?i(i. rrirr7poc. 

S(.~rririr el,s criri3ric qrrr ( r  prii icipi.~ de seglc, Poi?i/)rii firhr(r ;(i r ~~ r~o r i~ r r r i ~vo ,  rrllo qire liciir it'rr- 

~rrrr rr <.rrcrrr r ' s  I(I g(Jrir~iiiiror. i ó l  qrre eits bristAr7r e11 pro[~osrt:r [ I~~( / I I I I I IP.S i r  /(,.Y < . (~r~rct r r fs t i ( / r<~~ (le 

111 lIe~i,~.'rii~ c ~ ~ / ~ I / I I I ~ ~ I  i r/rr(, incrnti~~er)7 10 crenfivirar l i i i ,~ . ' i i~~r ic~r  de / i r  iio.srrir i.o1?71rriir(if /ir1117rrrr(1 rrl 

i i i ~ i v i~ i i .  

E l  cirrrrl(i comií /iu r/(, sr,r prorr j l rr ihlr  pcr n rnher-hi ir(/ir~)rar solircioris ~?r7rlBle$ I ) ~ O I ~ P ( / P I I ~ S  

(10 le? fl,f<.rr.rr/,s i,iiriotirs I / P  10 I I O S I ~ ~ I  1l(,np1111. No rrrlir e17 r.oiliprc rirlrccJ.sro ~>»,s.sihil;rr~r spn(r 111~s- 

i~tirrizr i( i i (1 i,i¿ihilit(it 111.r r i  1'~1rrir~11itr1e111 (le 10 Ili,r7,yir(r. I ' ~ ~ i - i / i r ~  r i rr i~/~oc I I ~ I  eri,v / I O I / ~ ~ I I I  i~~irr ,~ir t i rr  

r r r i  c(irri1i c(11i7ií hrr.s¿rr cfi Irr r~~r/rr( .ci~i  (le.fi)rr~~ex i ('II I 'PI~I/)O/II-~II IPII I  i~ l i~ .vor( rh/~~ (/e' 10 I l~~~ iy i r i r .  

A l  nirrri~i.r Iriil/~.s rlmc ev i8( i  cor~.srrriinr (i(lrrr,sl ~~r( i i i ( l r r r ( l  L.LI IL I~I~.  h(rs(rr rr7 1rrrr1~.s (11, h>rrirrNiirrrr i 

(11, .soIrrciorr.s /~ríjpii,.s. crrI(1ri tii8(rrr<(ir CIT 1'ií.s .si~ci(r/ (11, lo I I I ~ I I ~ I ~ ~ I .  /~r>r(/irt Ii*.s 111(riri~rrrr(.(,.s fl'irrr (/c*/s 

(111s pro<"'.v.s~~.s m )  (rrriliiii 11 11~i.rnr (.0i.1- I'frlrrr. 



IIciis nc i  iin;i lhoiin p;irt del* rnciiilires ~11.1 f'oiiscll dc airivcr dc I'Arxiii di. la Corona d'Aragó. Ens f i u  una 

Redacció dc LLEUC~LIA 'IACIOUAL. reunits al piiti de les pal- p<ini.ncia sohre *El cüta l i  cn la vida quvtidian;~ de I'Arxiu 
mcres de I'Areneu Barcclunes el passat 2 d'octuhrc de In Corona d'Aragó, reflex de la nosira socictiii.. 

Trobareu LLENGUA NACIONAL 

a lnternet 

Si ancu a aquesta adreqa d'lnternet: 
hppt:!!ww.flyinmind.comiappeciindcx2.html (que 
correspon a la pagina que I'Associació de Puhlica- 
cions Peribdiques en Catala hi tC). hi trobareu anun- 
ciada, entre alircs. la nostra revista iimb aquest escrit: 

LLEWGUA N,icro,v,ir. té per finalitat c o n t r i h u J  
a la tasca de normalització dc la llengua catalana. 
fomentant-ne I'cstudi i bon ús. Conscqüentrnent. 
cspcrona el prucés dc normalització lingüística. 
promovcnt-ne el model normatiu. 

I.I.E.NGL,A NACIONAI.. a f i  d'afermar la realitat 
nacional dels Paisos Catalans. encoratja a mantc- 
nir la unitat de la llengua catalana i a fer-la més 
compacta, respectan!, pcrh, la genuinitai de les 
variants dialectals que la integren. 1 ja que la 
llengua és patrimoni de  tots. no esta compromesa 
amh cap partit polític ni ideologia. 

LLENGUA NACIONAL sap que la nostra llengua 
¿S apta pera tots els usos i cerca de donar-li tot el 
prestigi que es mereix. Pretén, doncs. d'ésser un 
ajut per a tots els parliinls i professionals (correc- 
tors. professors, escriptor~..) que dia rere dia se'n 
scrveixen. 

L L E V G L ~  NACIO.WAL desitja infondre en el cor 
dels seus lectors I'estimdciú per la llengua catala- 
na, fent-los gaudir de riquesa lingüística i de sc- 

\ guretat i fluidesa cn la parla. / )  

La revista Secunderia ha 
celebrat el tercer aniversari 

.S<,ruriO@ria. la puhlicaciú mensual gratuita per a 
joves estudiants de secundaria. aquest mes de desem- 
bre ha cumplcrt tres anys. i per celebrar-los presenti- 
rem en societat el núniero 26 en una festa oberta a 
totliom. perb en especial a les persones cntitats i ins- 
titucions que ens Iian donat suport al Ilarg d'aquests 
trcs anys. 

La celchraciii de I'aniversari. en que comptirem 
amh la presencia de la convidada del mes. I'escripto- 
ra Isabel-Clara Sirnó, es féu el 18 dc dcscmhre. al bar 
musical Via Fora! (c! Riera dc Sant Miquel. 25. de 
Barcelona). 

L'any 1994, Edicat (Edicions Catalanes del Món 
de I'Ensenyament) va crcar la revista S~crtnfli.riir. que 
té un tiratgc cIc 22.000 exemplars que cs distrihueixen 
als centres de seciind:~ria de narcelona. I'Hospitalet 
de Llobregat i IU comarca de Bages. Tamhk arriba a 
tots els punts d'informació juvenil que les Diputa- 
cioiis i la Generalitat tcnen arreu de Catalunya. 

Secirritl<:ria al llarg d'aquesls trcs anvs ha facilitat ca- 
da mes infomació útil pera un public de dotze a dinou 
anys a través d'eiitrevistes reportatges d'actualitat. ar- 
ticles sobre medi anihient. música. Icatrc. cinema. Ili- 
bres, i de I'agenda que recull les anivitats culturals i cs- 
trenes d'espectacles més destacables Per la nostra 
portada han passat nombrosns personatges com Anad- 
na Gil, Joel Joan. Judit Mascó. Pep Guardiola. Andreu 
Buenafuente. Marta Caceres o ~ l e x  Casanoxis 

Tot I'equip que fem Secirii~lrri~ us saludem i ani- 
mem a treballar per la nostra Ilengiia! 
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ben escrits 
El nom i els cognoms 

T «ts haurícm de voler tenir el noni i els cugnoms 
oficialnient hen escrits. Els passos a fcr ni? s6n 

pos complicats, per hé que ahans d'anar al Registre 
Civil de la pohliiciíi «n honi Cs cmpadronat (que és on 
aquests trhmits s'han d'arreglar) s'han d'haver fet 
unes gstioiis que. segons el canvi que es vulgui dur a 
ternie. poden requerir un xic de temps i paciiincia. A 
continuaciú. doncs. veurem qu t  cal fer sezons de quin 
canvi cs tracti. 

," 

- Llihre de faiiiília dels pares i propi. si en teniii. 
Si no en tiiiguéssiii cap. podeu demanar un ccr- 
tificat de naiuement en cl mateiv Registre Civil. 

- Certificat literal (que 6s el més complcl) de 
naixement. 

- Certificat d'cmpadri>riament (I'expedeix I'A- 
juntament del lloc on sou empadronats). 

- Els set o viiit <ducurnents,> (elr originals i fii- 

tochpia) dcls quals parlcm cn I'apartat <'Proves 
de I'ús del nou noiii o cognom,,. 

- Llihre de faiiiília propi i. si podeu. el dels piirci. 
- Ciirnci d'itlcnlitai. 

Atcncii,: i i l  Kcgisirc Civil. I'intcrcssat hi ha de 
coniparhixer aiiih dos testinionis (no farniliiirs i 
rnajors d'edrit). En el ciis de menriri d'cdoi. h i  han 

( d'iinir animp;inyats dcls parcs. i 
Catalanitzar el nom (tr:iduir-ln: ciiiiviar. pcr cseiii- 

ple. e.losi,, per .lo~<>p). 

S i  Iicu riascut iiha~is de I'iiiiy 1077 heti d'aiiar al Re- 
giitrc Civil on snii ciiil->ndroiiats pori;iiit clr rcrlui- 
sits iIc I;i mudalitat A. 

-Si Iieu nascut dcsprls del 1977, hi heu d'tinar amh 
els documents cspecificats en la modalitat H. 

Canvi de nom (clir-vos. pcr exemple. Pcrc en 
comptes de J<irirrzr. o Mnrirr en comptes de Ro.scr. o...). 
Heii ha d'anar al Registre Civil on sou ernpatlronats 
;imh lot el que es deniana en la modalitat H. 

Currecció o modificarió del coenom o eugnoms 
(canviar. per exeniple. *Viñas>> per Virijj~.r. 0 .cFarrt'* 
pcr Ferrer; o *Herrero. per l-¿,rr<,r. ~i <<Martínezu per 
Martirief. Mrrrrinell. o...). Anant al Registre Civil del 
Il»c on s«u empadronats. amh tots els requisits de 1s 
modalitat i3. no hi ha d'haver cap prohlrnia. (Si el 
carivi no afecta la fon2tica. s'esta estudiani n vcure si 
amh la modalitat A n'lii pot havcr prou. Perii. si niks 
iio ja ara. aquests ciinvis no rcquercixeii la presencia 
dels dos testimonis cspccificats eii la modalitat B.) 

Invertir I'urdrr dels eognoms (que el primer passi - 

a segun. (1 vicc\'crsa). 6s tan senzill con1 anar al Ke- 
gistrc Civil del lloc iiti sou enipadronats diient-hi cl 
que es deniana eii la niodalitnt A. Ttinmiilcix. Iicu de 
saber que per a oficiolilzar iiqucsta inversiú cal ser 
major d'edat. I sapigucu tamlié que. a I'liora d'inscriu- 
re un nounat cn el jutjat. de cap iiianera no podeo po- 
sar-li con1 a prinier cogiiom el de la mare. (Si un mc- 
iior d'ednt desitja k r  lii i n~ers i~ í .  pol prcicntar-se al 
Registre Civil dcl Iloc «n Cs empadronat. ucoinpanyit 
dcls pares i arrih els reqiiisits de la iiiodalitat B. PerO. 
rifectuats els trimits. rliie no espcri de rchrc'n acepta- 
ciO segura dc M~idrid.) 

Prova de I'ús del nou nom o cognom 

Si pcr ii I;i tramitiició que vnlcu fer vcieu que iic- 
cessiteu I:i niodalitnt 13, la priiiiera cosa qiie i i i  hru de 
proposar ( i  qiie pol rccluerir iin ccrl tenips) Cs ticiinsc- 
guir sct 11 vuit documcrits on c(iri<ti el ciignoiii ( O  al?- 
rioms o noiii) escrit t;il con1 cl vnlcu oficinlitziir: car- 



nets d'alguna entitat social o cultural. certificats d'es- 
tudis o cursets. rehuts (de la Ilum, gas. aigua, banc ...). 
comprovants de subscripcions (Ilocs on us inscriviu o 
us feu anomenar com en Tal, que de fet encara no 
sou). correspondencia personal (es pot fer una especie 
de joc de postals o cartes: podeu demanar als vostres 
coneguts que us cscriguin. posant el nom o cognom 
que volcu en cl sohre o en la postal) ... Tot aixb serveix. 

En efectuar una correcció o canvi qualsevulla dels 
que heiii parlat, us aconsellem d'acompanyar els re- 
quisits de la modalitat que us toca. amb un certificat 
de correcció del cogni~m (o nom). el quil pot ser 
emes per alguna insiitució acreditada (Institut d'Estu- 
dis Catalans. Departament de Política Lingüística. 
universitats ...). 

Amb tota la documentaciú neccssaria a punt, 
doncs, ja podeu anar al Registre Civil de la pohlació 
on sou empadrunais i no us han de posar cap mena 
d'impediment. A Barcelona es troba al: 

Registre Civil 
Plaga del Diic de Mrrlinareli, 7, secció 130 
08002 BARCEI,ONA 
(Tclefon 412 04 74) 

(Jn cop ohtinguda l'oficialització del canvi, el ma- 
teix Registre Civil es cuidara. si voleu. de fer-vos-el 
efectiu en el jutjat un sou domiciliats i en el vustre Ili- 
hre de familia. 

1 UNA ALTRA COSA: La inclusió de la lletra i entre 
cognoms no ha de scr causa de cap problema. perquP 
6s reconeguda la piissihilitat de posar-la en el Ilibre de 
familia i en el DNI. De fei, 6s un senyal d'identitat ca- 
talana; malgrat que fos la Ilengua castellana la que 
primer posa una y entre cognonis. Resulta. pero. que 
ara ells no la hi posen i nosallrcs, cn canvi, sí que la hi 
solem posar. 

NOTA: Tanmateix. hem de saber que la nova Llei de 
política lingüistica preveu de poder facilitar els canvis 
o modificacions dels quals liem parlat. Aleshores. tots 
els casos que requereixen la modtilitat B podricn tra- 
mitar-se. a exccpció del canvi de nom. amb la niodali- 
tal A. 

1 aprenentatge de la llengua 

x7- 

per Bernat .lean 

Ensenyament autocentrat i 

L'autocentrament 

L' autocentrament Cs el cnncepte contrari a I'a- 
liockntria (a aixb que, en termes marxistes. en 

podríem dir alienació nacional). L'autocentrament 
d'una comunitat humana determinada consisteix a 
veure's des de la perspectiva de si mateixa. en comp- 
tes de considerar-se des de la perspectiva d'una altra 
comunitat. 

AIs nustres paisos. tenim munts d'exemples que 
ens demostren la manca d'autocentrament de la nos- 

tra comunitat nacional, de la societat que t o m a  ac- 
tualment la nació catalana. Quan ens rcferim al País 
Valencia anomenant-lo acomuniiat valenciana* (com 
si el terme coniirnitrit no es pogués aplicar a qualsevol 
grup huma mínimament articula1 i cohesionat), o 
quan el designam amh el pencis ~~Llevantn, ens I'es- 
tam mirant des d'una perspectiva no catalana (a mi. 
des d'Eivissa, sempre m'havia sorpres. ja de ben pe- 
tit, que a I'escola cns anomenassin Llevant a allb que 
nosaltres vtliem claríssimament que no era a .Ile- 
vant.. sin6 a <<ponent»). Quan ens referini a Euskadi 



dcnominant atlucll País c»m <<el nordn. no esiam 
pensant des dels Paisos Catalans. sinó que tenim el 
nostre enclavainent de referencia situat en un altre 
lloc hen diferent. 

Dc la matcixa manera. ccim apunta Gahricl Rihi- 
loni, quan adoptam s«luciuns calcades dc I'cspanyol 
prr  a mil denoniinacions d'inwnts o d'ohjectes de re- 
cent coniercialització. ens estani situant en la pers- 
pectiva d'uiia ultra comunitat humana, i cstnm pcr- 
dent cl nostrc punt de vista auiOn«m. cstarn perdent 
el nostre centre. 

educatius. Una part fiinamental (segurament la fona- 
mental) d';iquests ens ve dircctamcnt imposada des 
de Madrid. 

No caldria discutir, doncs. si elr decrets en qüestió 
són c? no són corrcctcs. sin6 si és corrccte el procrdi- 
ment queencara els fa possihles. Sisón possihles. tant 
és que discutim sobre la seva correcció con1 sobre la 
seua adcquació a Ics nostres ricccssitats educatives. 

Aprendre llengua 
en un context catala 

Autocentrar-se coiisisteix precisament a recuperar 
La pussibilitat d'establir els nostres propis progra- 

una visió propia de  les coscs. ahsnlutament dcslligada 
mes educatius. la possihilitat d'optar, gradualment. 

d'interferkncics cxtcrnes. Aqucst autoccntrament 
pel nostrc autoccntramcnt dins I'imhit de I'enscnya- 

consiitueix una de les condicions necessiries per a 
menl. constitueix un element necessari per a I'el'ici- 

qualsevol procés de normalització lingüística. 
cia en I'ensenyament de la Ilengua. 

Programes educatius 

Per a aquest autoccntramcnt. calen molis canvis. 
Per comenGar, 6s imprescindible la possihilitat d'esta- 
hlir uns programes educatius propis. no supeditats als 
que ens vénen donats des del Ministeri d'Educació i 
Cikncia de I'Estat espanyol. que permctin d'oferir a 
les persones que es trohcn en la seua lase de forma- 
ció academica una visió catalana de la historia, la ge- 
ografia. la litcraturii. Iii filosofia. etc. Molt sovint, es- 
colcs perfectriment catalanitzades a nivel1 de Ilengua. 
vehiculen en catala uns continguts que són totalrnent 
incoherents amh la Ilengua a través de 1s qual ens 
arriben. 

Els programes ediicatius han estat ohjecte de 
polkmica intensa. ben recentment, al nostre país. La 
proposta de la niinistra d'Educació i Cii.nci;i del go- 
vern espanyol, Esperaiiza Aguirrc. dc treure un de- 
cret d'liuiiianitats tcndcnt a reforqar la visió unitaria 
de la historia d'Espirnys, ha estat durament contesta- 
da dcs de les institiicions catalanes. amh un discurs. a 
parcr meu. totaliiient inadequat. S'lia jugat en cl tc- 
rreny d'un contrari eficaq. i anih les cartcs m;ircades 
per atluest contrari. Si la niinistra d'Educació del 80- 
vern espanyol intenta de trcurc un decret pcrque es 
reforci una visió uiiitariu de la hisii~riri d'Espanya o si 
ireu un decret introduini un cnscnynment transversal 
al voltaiit de I'exercit. ~icrqul: ioihom sigui hen cons- 
cient de les funcions de I:I <*defensa niicional>,. 6s per- 
que pot. És. i no h« hcm de deixar mai de handa ni 
perdre-ho de vista. pertlut: aciiialnieiit, malgrat les 
coiiipetencics en m;iiCriri ediicativa que tenim al 
Principat de Catalunys. al País i (a punt) les 
illes Balears i Pitiüscs. no tenim possihilitats reals de 
dissenyar. de punta a .piinta. el.; iiostres programes 

Fa prop de dues decadcs, una colla dc pr»fcss«rs 
univcrsitaris ens advertien. des de les pagines del nú- 
mero 15 de la revista Els M ~ g r . s  (en el memorable 
article .<Una nació sense estat, un pnhle sense Ilcn- 
gua?.) del pcrill d'>,assignaiuriizaciG~~ de la Ilengua 
catalana. No hiistava que el catali íos una assignatu- 
ra més dins els programes educatius del Principat de 
Catalunya, del País Valencia o de les Illcs. En co- 
herencia. pcrqui. I'cnscnyament de la Ilenguii fos mí- 
nimamcnt efeciiu. ciilia que les diferents assignatures 
fossin impartides en catala. Si no es feia així. ensen- 
yar catala veiiia a constituir quclci,m cquivalcni. 
aproximadameni. d'cnscnyar Ilatí. 

Ara hem de fer una passa rnés endnvaiit. 
Actualment ens trohani que s'lia avaiicat cn I'ús 

del catali com a Ilengua vehicular dins el nostrc sis- 
tema educatiu. Pero, malgrat aquest fiictor impor- 
tantíssim pel que fa a la competencia lingüística dels 
estudiants. I'ús social de la llengua contiiiua en unes 
condicions d'alta precarietat. Pcr que no hrr avanqrit. 
I'ús social de la Ilcngua. d'iinii manera paral.lela a 
I'augmcrit dc  la c«mpel&ncia lingüística dels par- 
lants? 

La resposta 6s coniplexa. pero, al meu cntcndrc, 
hi ha iin elenient que no es poi dcixar de handa: I'nii- 
tocentrament. Per a autocentrar-nos hem de fer el 
pas endavant consistcnt n dissenyiir els processos 
educatius amh mcni;ilitai c;it;ilana i anih continguts 
catalani. scnsc inlerferencies. i des d'una posició 
d'autonnmia real. 

D'aqucst;~ nianera forniríein el nostre sistema 
d'cnscny;iment rl'un grau de colier6ncia que a horcs 
d'ara no 16.1 poiser si tot anis  feiit-se cohercni Irim- 
hí. pudríeni esperar iin augnirnt corrclatiu de I'ús so- 
cial del catali.. 





La concordanqa del participi ~ 
amb els pronoms febles 

o bject i us (Aquesta novel-la ja 
I'he Ilegida): una singularitat 

de la llengua catalana 
per Ahckrrrl Sorogossri 

0. Introducció que té la pioposta expliciitiv;~ de Ruiiiu: i. en sepon Iloc. . . 

intentar de deniostras que la  coniplicaci6 de la iiostra 

E ii la iiostra liiigüistica Iii ha autors (coni ara Jo;i- niirmativ;l no sol;inicnl pill cvilar, que, 
quin) Rafe1 I<)hg) que s'liaii col.l(icat oliertalneiit a aquesra simplific.ició fa la proposta popiil;ir 

l';ivor de potcncinr en la Ilcngua comuna 13 co~ icordan~a nacional. Per altra handa. voldria dir que he escrit 
cntrc cl participi i els proniims fchlcs (vi i c l  (en qualsc- aqucstcs piginc.; ccrcant un cquilihri cntrc el r i y r  de la 
\'«I dc Ics scucs fiirmcs: rl. Ir,, ?/,Y i Ics). Vci ;leí un frag- citncis i e l  desig rle divulgaciii. per ti11 que Ics pogucrwn 
ment d'aqucsta gnimitic;i (que 6s moli c l i i r i~ i molt pe- entendre els lectors de LI.I:\'~;L',.\ !V.,I( IO.W..~I qiie no si- 
dagir$a). en I;i qual. drsprks de present;ir uns guen litigüisies n i  hagen estudia1 Filoloeia Catalatia. 
enemples. Rafel continiia adre~int-se als seus lectors 

Ouan farC alirmaciirns uuc no dcmosirari.. rcmctrt ii un 
anih aqiiestes paraiiles: 

Supiiso que aixn no ct ve dc nou. [icrqu? tu ja  
I io deus dir aiuí. pero a vcgndcs no hi  pcnrcm 
prou i. en cnniptcs de dir me I'he men,jada. ri me 

les he menjades, clicm. siniplcmenl. me I'he men- 

jat (rcfcrinl-no.; ;I un;{ poma). o me les he menjnf 

(refcrinl-no? ;I unes ponies). Lcs nikineres de dir 
quc I'he positi ;ihans en els eueniples scín iiiolt 
honiqucc i niol i  nies prirpies del c;italh. (Rafcl 
i 960: 7 7 2 )  

E n  ciin\,i. Iii ha iins altrcs lingüistes que Iii Iian res- 
post d'una nianer;i poc entiisiasta. i lins i tot eii contra. 
1.c~ r;ions per les rliials hi  ha hagiil aqiiecta reacci6 piic 
p»sitiv;i ;i I;I concordan(.;i deoen ser. basicliiiient. dues: 
quc. fins ;i 1;i grmi:alica de Josep R i i r i i ~  de 1975. Iiom no 
ha aclarii pcr quinti iiti l i lnt coniiinicativa els pohles de 
les Illcs H;ilcars. del I'iiis V;ilcncih i <le Catiiluiiya niaiite- 
nicn un;[ ci>nciir~l;inq;i quc. con1 veurem unii n i iq~icta 
niés avnll. és irrepilar: i el le1 qiie les reelcs de la nor- 
rnativa que tcnini des de Is gramhlica de I'onipeu Rihra 
de 1918 s6n. certnmcni. ciirloscs il'nprendre. 

Davaiit d'aqucsta situ;iciri. aqucit ;irticle .;'h;i ni;iicat 
dos ohjectius: eii priiiier.lloc. suliratllar I;i irnp~irtiinci;~ 

trehall que es pi ihl icar~i en les Actcr rlcl 111 Sii1rposi rlc 
Filolr>,ciri I411~~1icinii(i. I!niversitat de Vnleiici;~. 10'18. titu- 
Iat <<La norniativn siiit,+ctica i la sintnsi col,loquial: e l  c;is 
de la crincordanca del pnrlicipi nnih c l i  prirntrnir ohjec- 
lius (Aclrii.itir ~iel. l i l~i i lo jrr /'Ir<, r'isrri). Prohlcnies de dcs- 
cripció i de conipreiisió. anili una proposta Iier a la i ior- 
n1ativa.n 

1. Per quines raons és irregular la 
concordan~a entre el participi i els 
pronoms febles objectius (Ja /'he Ilegida) 

Ahanh d'cupliciir la proprrstii dc Rii;iis. Iiiiiirem de 
clir per qiiines raons no 6s regiiliir la conccirdeii~a eiitie 
el parlicipi i els prcinoiiis fchles ohjectiiis (./ir I'lrc, Ili,,~i- 
1111). E n  la nostra Ilcngus. Iii Iia dos tipiis de coiicor- 
danca: dels adjectius amh el ntrm (rlir 1lirr;y ! IIII; 11111~yi1, 
iiri irll/rii irr rrr11111) i del vcrh iimh el siihjcoi. (;o pr.(,ii+i.. 
111 IVL,II+X). 1.3 prirpicliit de 1;i ciincirrcl;in~;i enplic;~ que 
no puyueni dir di! Ilrir:pir. i;i que e l  noiii r l i ~  Cs niasciili. 
nicnire qiie I'iidjcctiii qiie 1';iconipanya ha adolitnr I;i 
klrinii lemenins. N o  podeni dir tanipoc dit I l r r i ;~,~.  ;a qiie 
i l i r  es trohii en singiilar i. per tant. tanihi  Iii Iin d'ap:iri.i- 
xcr I'adjectiii. Semhlaiitiiieiit. no prideni ~ l i r  jrt prorlx ja 



que el suhjecte jo comporta que el verb ha d'adoptar la 
forma de  la primera persona del singular. 

El  fet que només tinguern dues concordances. de 
I'adjectiu amb el nom i del verb amb el siibjecte. expli- 
ca que diguem Engrtany he conegier 1iire.s comnrque.s va- 
1encione.s. on I'cihjecte directe es iroba en femcní plural 
(diles comarqrres valenciories). pero el participi (cone- 
sur) no es troba ni en plural ni en femení. Tenint en 
compte aixb. ens podem demanar com 6s possihlc que 
siga tan ficil sentir en els nostres carrers una oracid 
com L a  Iniri Eernrona Iin viirgllr inolr cani'indo. i per 

elir» no  I'litrviti coriegtirlu. En cfectc. en la segona ora- 
ci6 coordinada tamhé hi ha un objecte directc (111 l ~ i t l i  
gerrnnnu, constituent que, per no repetir-lo. Iiem substi- 
tui't pel pronom lcr). pero ara el participi (coiiegrrdo) sí 
que hi ccincorda en nombre (singular) i cn gknere (fe- 
meni). Ens trohem. doncs, davant d'una siluació cxccp- 
cional: en la nostra Ilengua, no hi ha concordanca entre 
el vcrb i I'objecte dirccte. pero quan es donen dues 
condicions (que el verb es troba en un tcmps acahat en 
participi -hnvio ronegiir- i que I'objecte directe es 
troba represeiitat pels pronoms en o el-lri-pis-/?,Y). sí 
que Cs pnssihle. 

2. Explicació historica de la concordanqa 
entre el participi i els pronoms febles 
objectius Ua I'he Ilegida) 

Quari un científic topa amb una escepció o irreguln- 
ritat. s'ha d'nkinyar a niirar d'explicar-la, ja que una 
exigencia de la c3ncia és la generalitat: I'elahoració de 
dcfinicions o afirmacions generals. El món Cs. apareiit- 
ment. una suma de fets particulars infiniis. pero cl dcsig 
que totes les persones tenini de  comprendre fa que. per 
mitja de la ciencia. anem reduint la diversitat superficial 
a les constants del m6n físic i. sohretot, del món psíquic 
i social. 

F.n el cas d'ara. els lingüistes fa molt de temps que 
saben per quina raí, historica hi ha la ccincordanqa irre- 
gular entre el verb i I'objecte directe. Aquesla raG cs 
troba en el fet que la paraula hnver no té ara el mateix 
valor que tenia fa un miler d'anys. Ara aquest verh ens 
aprofita per a expressar els temps: he ~ ~ r t i s o r  expressa el 
prctkrit indefinit del verb pensar. mcntre que havio pen- 

sor exprcssa el preterit plusqiiampcrict. En canvi. la pa- 
raiiki Iiliver era abans un verb que significava ~'tindren. 
Aixo implica que. quan un avantpassat nostre deia 
A q u e s ~  novel.1~ no  I 'hr  escrirn orcnrn. eslava expressant 
que no 10 renin escrita enaira. 

Aquesta situació ja ens permet d'assolir I'exigCncia 
científica de la generalitat. com veurem de seguida. En 
efecte. quan diem Jn tiric ln hiigndn acnhndn. o Jn rinc 

enlleiticies l e ,  rnanegiier, les paraules ucubni i enll<~srir 

són adjectius prcdicatius dcls conitiiiients nominals 10 
brcpdn i les ~nrinegices respectivament. i justament per 
aixo hi concorden: com que en lo brrgodn hi ha un nom 
femeni en singular, I'adjectiu ncnhar adopta la forma fe- 
menina singular (~rctihn<lrr); en canvi, cnm que en lc,.~ mri- 
negifiites hi ha un nom femení en plural. I'adjectiu que en 
depen adopta la forma femenina plural (eirllesritles). 1 
bé, si actualment no I i i  Iia cap irregularitat quan diem Jn 

lo rinc ncnhnclri. haurem de deduir que tampoc no n'hi 
havia cap quan cls nostres avantpassiits deicn Jir I ' l ir  

ncnhadn. car darrere d'aquesla forma hi havia exacta- 
ment el mateix valor que quan ara nosaltres diem Jn 10 
riric uceihriclc~. I>e més a més. el fet que I'oraci6 antiga .lri 
I'lie ocabridn tinra el valor de I'oració actual Jrr Ir1 iinc 
ncnhadn. ens pemet  de  comprendre qiic la Ilcngiia me- 
dicval tamhé deia :Vo he r,.scrirn eircorrr la ccirrtr. ja que 
aquesta uraciii significava exactament el mateix que 1'0- 
raci6 actual .Vri iiiric <~scrilir ciir.rirci Iri crirlii. 

Abans de seguir avanl. podríem observar de passada 
que. eli la comprensió dels fets lingüistics. allo que im- 
porta rcalment és el valor comunicatiu que hi ha darre- 
rc de les formes, i. quan un lingüista es queda en la sil- 
perficialital de Ics formes, no pot entendre res de res. 

3. Ex~licació actual de la concordanca entre 
el participi i els pronoms febles objectius 
Ua I'he Ilegida): el seu valor comunicatiu 
segons la proposta de Ruaix (1975) 

Els dogm8tics i cls dominants procuren gra\'ar pa- 
raules en la memoria de  ICS persones que els escolten, 
pero els bons pedagogs busquen la f«rm;ició. la qual de- 
mana, ineludiblement. la coi~iprt*nsió. De mis  a mts, un 
objcctiu hasic de I'educació hauria de  ser promoure la 
Ilihertat i la responsahilitat (i no s«lament la de  les per- 
sones: també la dels pobles). Ara IiC. iio pnt ser lliure i 
responsable qui no sap fer-se preguntes i mirar d'aclarir- 
les. Davant d'aquestes dues exigCncies. cns podríem de- 
manar si en el punt anterior ja hem explicat pcr qui: hi 
he tants catalanoparlants actuals que usen la concor- 
danca irregular de Jn ( 'he Ile,?itln. 

Si voleu contestar adequadament a aquesta pregun- 
ta. convé que tirigueu en conipte que el Ilengiiatge exis- 
teix perquk pugucm elaborar i transmetre els nosires 
pensaments El Ilcnguatge. dones. és comunicaci6. la 
qual cosa té una implicació molt important: la propietat 
que I'ohjectiu d'entendre qualsevol fet lingüistic de qual- 
sevol Ilengua. sempre cquival a explicar quina utilitat té 
aquel1 fet eii la comunicació. Si apliqucm aquest principi. 
ens haurem de preguntar si la informacid del punt ante- 
ricir ens aclareix quina utilitat comunicativa obtenim els 
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cal;ilan«parliints rliian diem ./(i l ' l i c ,  Ilc~,qirlir. L a  resposta. ni;ili;i. 1. en el cas que ens ocupa. aixi 6s. cosa que va es- 

cvidentment. es negativa. i. per taiit. Iiaurem de dir que pliciir Ruaix cn I;i grama tic:^ de 197.5 (icmii 22. n. S). 
ens rroheni en iinii situació inquietnnt: hcm íct una cupli- Hcus-nc ;tci un;i p;ir:iCrasi: I'iiposicii, niorfuliigicii (21 / 11, 

." acto que. al capdavall. no 6s una explicacii,. dcsiiparcix ni  m i s  n i  menys que en Iii meit;ii aproxinia- 
La paradoxa a qui- hcrn arrih;ii es desfiir;~ m i s  de d;iment de les fomies de la conjugació de qualsevol 

pressa que un lcrrirs de xiicre en I'iiigua si tenitn en vcrh. ;a que 1 % ~  i i , sc  tan1 piit ser e l  t 111, + r.i,~r coin Icr + 
comptc que. en el puni ;interior. non1l.s hcin explic:it Irt. + isivt. Davant d'aquest fct. cls nostres p i~h lc i .  tcmp- 
l '~>rIgur del problema: mi l  anys enrere. i io Iii Iiavin cap tcjnni i nprcncnt tlc I;i c»munic;icii,. deuen hiiver decidil 
anomaliii en el fet de dir .Ir1 Iit, e.scririr lo rorrti. j a  que cs. Ifiinsformiir iina propielal irregular i huida de valor cci- 
laven dient qiie /i~!ii(?!r wr.rirri 10 rrirtn. La irrcgulari1;it niuniciiliii (lo concordanqa del verh ainh I'ohjecte direc- 
sorgeix quan els iiostres poliles. m;inlenint I;i f<irni;i ./ir te) per tal que expressas allb que Ics fiirnies prononii- 
Iie ercricrr Ir! corco. cn varcn canviar el valor (1 signiliciit: nals eI/Irr no podien cxprcssar. A ix i i  6s. si 1;i fiirmii I'lir 
h ~ j a  no vrilia dir riric. sinó qiie expressava el pretkrit in- vist tan1 piidi;i representar e l  com /(t. In conservaciii de 
dcfinit dcls verhs. 1 qiie passi alesliores? Intentarcm I;i fr1rm;i ohscileta I'lir i'i.srri per al fenieni periiietia de 
d'cxplicar-ho usan1 priiicipis generals. conservar la distiiició que I'elisió \rocalica cshorrnva. D i -  

Potser no seria massa forasscnyat cxpresur el prin- guem-ho rnés clarninent: cii cnmptcs d'eliminar la ftir- 
cipi hiimanista de la disnitai huniiina per mitja d'iiiia nia anti8:i /'/ir, i'ivr~i. cls nosires pohles han decidit de 
imatge molt viva que han crea1 els nostres pohles: que cnnscr\,ar-la don;inl-li un valor nou. una utilitat coniuni- 
i io hi  ha ningú que Ioqii I'iicte estúpidament inútil de cativa n»v;i: expressar per m i t j i  del participi allo que la 
mamar-se el dii. E n  efecte. quan algú vol exprcssnr que kirnia 1' nci pot expressar. el genere del pronom (si 6s (4 
sal1 que algú i i l i re  I'intenta enganyar. o estafar. o domi- (i s i  és Irt). 
nar de qiialsevol nianera. pot rechrrer a aqucsta expres- L a  proposta de Ruaix C\ moli  simple. perii aqiiesta 
sir\: 4 i i e  et peiiscs que en1 mame el dit'!!,,. Les perso- propietat n o  fa res m6s que reslqiir-ne el valor. Conv6 
nes dignes. dones. ni  es mnmcn el dit n i  intenten que els 
altres se'l mameri. Ni les persones ni  tampoc els pohles. 
que són realitats niolt inierdependents: el licililc de qu2 
som part intcgr:inl ens forma. perb les nijsircs accions 
niantencn 11 m«difiqiien els trets del noslre pcihlc. 

I hé. qiian es vii prnduir cl cnnvi tic viilor de /ir, (de 
<.tinc. ii epretiirit iiidefiiiit.). cls nostres pohles cs trohii- 
rcn tle sohte que teiiicri cntrc msns iin;i irrc~,yirl~rrirot: 
qiie feien concordar en gcncre i en iioinhrc el verh :imh 
I'ohjecte directe ( I l c  ~,.srrirc~.v rres c,iii-r(,5). Els pohlcs nri 
solen separar-se hruscamcnt del seu passat. p c r i ~  sí que 
podeii fcr-ti« n poc a poc. i s cauca d';iquc\!;i discrepLin- 
cia entre I;I hrm;i (pres?iicia de la  coiicord;inqs ditii) i el 
\'31or (que exclou una tal coiic«rd;in~;i). e l  pciblc pla. ci i  
ctimpics tl'enihadalir-se niaman!-se el dit. v;i niiar elinii- 
nanl a pac ;i poc In cniicnrdaiicii i r r c~ i i l a r .  de tal tiiaiicra 
que els Icctors de I.i.rvr;r:.i :V;ic/o,vir. deucii dir. tnis. 

He escrir trt,.s ciirnJ.\. 
D e  la niateixa mnncr;i. pcrii. qiic passavcni de HP CS. 

cr;/a IIIIII cortcr n IIi, ~,.~r r i r  IIII~I cirrt~r. tainhC h:iurícni <l.- 
haver passat de /.'lrr, <,scrir<r n l.'lii, i:vcrir. crisa qiic nri és 
certa. Deisant de h;ind;i iiiis quaiits dctalls. I;i qiiestii, 
niés hisica és la segiieiit: qiiaii un lingüist;~ es troha que 
els parlants d'unii Ilengiia iiianteiieii consi;iniment una 
anomalia. ha dc pensar que d r u  ser pcr I;i riiii que Iian 
sahut traurc alguna utilitat comunicaiiv;i d'sqiiella ano- 

que tingucm en crimpte aquesta correspoiidkiicia: qu:il- 
scvcil cos;i 6s tan siniple quaii ja la comprcncm. con1 
c«mplicada era ahsns d'liavcr-la entcsa. Pcr ;illr;i h;in<l;i. 
les teories sohre iets hunians que si,n rcslment prufiin- 
des i colierents. scniprc es poden siniplificar i divulgar 
f«ra dcls cspcciiilisies. E n  canui. uiia teoria iiicohcreni 
iin es pcit i l ivuly i r  mai. ja que al m;ixini a rlu? podcni 
[ inibar és ii posar iil descohcrt les inc«licri.ncics. Fin;il- 
nienl. IiinihE. heni de tindre cii crimpic qiic I:i propost;i 
de Riiaix explica ninltes d:idcs de la Ilengiia col-loqui;il 
queja s'havicri consialal prCvisnieiii. Per esciiilile. coiii 
que la ciiiiscrvncii, i lc Iii ccinc<irdiinqa del participi siir- 
geix per In ncccsiii;it tle diferciiciar c.// Irt. scrh hcn cs- 
plic;iblc qiie iiquesta coiicordarifa cs k i ~ i i  ni?\ sovint cii 
I;i 1lcngu;i col.loqiiial quaii aparciu I;i rornis pronoiiiin;il 
111 (1'11~ i,I.s~(r, l'lif, Ilr~~it111. 1'111, (~ori(,yii~/~rj: en c;in\,i. qii;iii 
kipareix la fnriiia (,Ir es fa ni?\ p«c ( i  eii a l~ i i i i s  parlars. 
gens). ja que la  form;i els j;i expressci el gkiierc ( i  tamh: 
el nombre) de I'nhjccic directe.' 

Podricm suhr;illl;tr qiie I'operaciii que ac;iheni de fer 
és molt inipor1;inl cii 1;i cii-ncia. En cícctc. qii;ilse\~»l dis- 
ciplina crimcnF;i pcr fer constatacioris. pcr dir clut. veii 
eii I'ohjcctc d'eslodi (coni ;ira que en la Ilcngua collo- 
quial Iii h;i més so\,int coiicordanqa del p i r t ic ip i  qiiaii 
aparcix I;i f<irrna prononiinal 111): pcr0 I'operaciii tliic 
acaha de don;ir sentit i vida al trchnll cicntilic és el pr«- 
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En la graniitica de 1918. Fahra no va explicar les 
causes de la regla general dels infinitius ( I h )  ni tainpoc 
les causes de les cxcepcions (Ic). E n  canvi. en uns altres 
trehalls seus s i  que hi ha dadcs sobre la  rcgI;i gencrtrl 
dels infinitius. Concreiament, en I;i ~rt im?t ica de 1912 va 
explicar que el c~ i t t i l i  c«l.loquial no seguia la regla que 
havia donat. ja que estahlia la concordanca sempre. tan1 
en el cas de Aqiresta dona l'lrein seniirla cnrlrrir. com en 
el de Ayrrestn cn?i$ó I 'hen~ senririci cririror (p. 179). Da- 
vant d'aquesta situació. cns hcm de preguntar per quinti 
raó Fahra va introduir una separació parcial entre la 
normativa i l a  llengua del carrer ( lh).  L a  causa ininie- 
diata ens I'ha donada el mateix Fabra: la regla de (111) 
prové del fraiices (conversa filolhgica 233 -1 62 dc I'c- 
dició crítica de Rafel). Liigicamcnt, ara cns hcm dc pre- 
guntar per quina causa va introduir Fahra una regla del 
francks. He  mira1 de contestar hnamentadament a 
aquesta prcgunia en $3 de Saragossi (e.p.), i ací em li- 
milar6 a apunlar els resultats. 

A primeries de segle. la llengua es trohava encara 
dins de I'evolució que. posteriorment. portaria al rc- 
sultat que ha observat Ruaix. E n  aqucstes condicions. 
rio era possihle encara sahcr cap ;i un s'adrecava la 
llengua. i Fahrn va recórrer (jt i  en la graniatica de 
1898) a una norma del francks que tenia I'avantatge 
dc pcrmeire una descripció estructural prou simple. 
Ara bt .  Fahra depué veure que h i  havia una skric dc 
verbs (poder, srrher ... ) que fallaven sistcm2iictiment a 

la regla de ( lh) .  i aleshores. pcr tal d'amainar la di-  
ferencia entre la llengua col~loquial i l a  norniativa. en 
la gramitica de 1912 j:i va introdiiir les excepcions a la 
regla general ( Ic ) .  

6. La situació actual.de la concordanqa del 
participi amb els pronoms febles 
objectius: una normativa complicada i una 
llengua col4oquial molt simple 

Podrkm caracteritzar la situaciíi aclual de la  manera 
següent: en la qüestió de la conc«r<ltin~;i del participi 
amb I'ohjecte directe. tcnim una nornititiva que costa 
d'assimilar per tres raons. duci  de les quals ja hem vist: 
perque con16 una regla ( I h )  que la llengua col.loquial 
no practica ( i  que. damuni. cosía tl'aplicar a les persones 
que no tenen una honti preparació en la teoria lingüisii- 
ea): i perquk cnnté sis excepcions ( le )  a la regla incnis- 

d'iiifinitiu coin si no ho era. Com que la teoria sempre 
ti- la mateixa fiiialitat (entendre l'ohjecte d'estudi). ens 
podriem preguntar si la teoria de Ruaix que hein pre- 
scntat cri 63 cns aprofita pcr a explicar I'actuació de la 
Ilcngua cnl,loquial. Quan dicm aqucstcs oracions: 

(2) a. Aquesta actriu no I'he sentida cantar 

h. Aqucsta can<» no I'hc scntida cantar 

Iii ha. certament. construccions sintactiques dife- 
rents. ;a que nqiiusia nciriu és el suhjecte de I'oració 
d'infinitiu (6s I'cntitat que canta), mcntrc quc iirliil,sto 
r.oncri és I'ohjectc dircctc (no 6s I'cntiini que ctinta. s i -  

ni, t i l l i ~  que :iIgú c:inla). Ara hé. hem de suhratllar que 
1. .r .. uusa < per la qual hem mantingiit la concordanca en- 
tre el participi i els pronoms febles objectius (Jn /'he Ile- 
~ i d n )  no és sintictica. sin6 purament morfologica: dife- 
renciar el i la davant dels temps conipostos. Resulta, 
doncs. que la pregunta pertineut no és sintictica. sin6 
aquesta altra: quan diem I'he st.irtir crrnior, hi ha les 
dues condicions que expliquen la pcrduració de la 
concordan~a del participi? Hi ha. cer1;tmeni un temps 
c<mpost. i tamh6 hi ha una perdua de la distinció de les 
formes c l  / Ir1 per elisió de la vocal. Aquest panorama 
comporta qiie In llengua col,loquial practica la concor- 
ilanq;i de (2h) (que la regla de -lb- bandeja) per la  raó 
(hen simple) que h i  aplica la rnotei.rii r q l u  que aplica 
en I'oració de (2a). 

E n  realitat. el catala col.loquial cs guia pcr una regla 
tan elemeiital cnm aqucsta: 6s pr~s.sihl<, In cor~cordon~(r 
del pnrtii:il~i qirrin Iii hci r.1 .sc,ymr2nr efi~rnin rlclprr~norri el 
+ formn de liaver + ptir l icipi~, qirol.sevol clrre s i ~ r i  Iii ,k11- 
cirj sinidcricri (11,l proriotii. i qrralsei'ol qrie .si,qa I'orirciri n 
r~ir+p~r/nnycr. Si volem augnientar una miqueta el rigor 
de la descripció. pndem passar a la prnposta de (3.1). la 
qiitil conté implícitament la infnrmaciíi que s'cuplicila 
en (3b): 

(3) DeJcrinció de com actua el catali cril~loquial en la 
concordanca del oarticioi: 
ti. Ouan h i  ha un proiiom felilc ohjcctiu que prece- 

deix una fornia verhal acahada en pnrlicipi. és fac- 
tihle que h i  haja concordanca de nomhre i de gk- 
nere del participi amh Ics fiirme.; del pronoiii 
fehle (~1 (1.1, Iri. els, 1r.s) » amh e l  constitiient nomi- 
nal que el prononi fchlc r r i  ha suhsiituit. 

tent en el registre popular. Ara hé. la raó mes forta Cs la h. Aquesta concordancti és independent del fet que 
tercera. que cxplictireni ara. h i  haja o rin hi hiija una or;ició d'infinitiu al costat 

Ja hcm comentat que Fabra va explicitar que la Ilcn- del particilii: i. si n'hi ha. ttimhé 6s independeiit 
gua col,loquitil fria l a  concordanca del participi sempre. del fet que cls prnnoms lchles el i ei i  siguen o no 
tant s i  el pronom fehle era I'ohjecte dirccic dc I'<ir;iciii siguen I'olrjcctc dircctr.de I ' i~ració principal. 
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Continuem estudiant la 1 
concordan~a del participi 

(aro e.uplicorltr prr J o . F L ~ ~  R l r n i . ~ )  1 

E ncara que e1 participi passat que apareix en les nnmhrc) amb el componen1 directe quan aquest 

formes coniposics dcls verbs (Ire contnt hris crin- complement directe 6s un pronom feble de tercera 

tirt. etc.) es deixa generalment invariable. 6s rccoma- persona (la, els. les. en. o variants). scihreiot quan 6s 

nahle. seguint la nostra tradició lingiiísiica. de frr-lo el pronom Crblc dc femení singular. Compareni i ob- 

concordar (és a dir. de donar-li el mateix genere i servem: 

SENSE CONCORDANCA AMR CONCORDANCA 

Ja he rebut In ciirtri. 

Ja he rebul els l(~l~~,yr~rrl)) i~~.s. 

Ja he rehrrt Irs ciirres 

Ja he rehrrr irrro cnrrrr. 

Ja he rebut dos r<~lr~gruri7i,v. 

Ja he rehui irnrJs 1111~r17lr.i ci ir lei 

J(i l ' l ic  rehuda (1' = Irr corto). 

.Irr 01,s lip rebuts (el,s = r1.s t~ I r~~run i (~ .sJ .  

Jo 1c.s he rebudes (I<,.v = 113 corres). 

Jrr 11 'hr rebuda irno (ti ' = crrrlrrJ. 

.Iri 11 '11; rehun dos i r i '  = tel~~grrrm<~v). 

. / i r  rr'hc. rebudes rriir.s qri1inie.s i r i '  = corres). 

Amb els participis passals dels verbs poder. voler, o7 no sigui prbpiaiiient complemcnt directe d'ells. si- 
saber, fer. gusdr i haver de també és aconsellablc de n6 de I'infinitiu amh el qual fornien una perifrasi ver- 
fer la concordanca. encara que el pronom Ir(, ~1.s. /(>.Y o hal. Fixem-nos: 

SENSE CONCORDANCA AMB CONCORD.\NCA 

No heu pogut <ir-rrhur / i r  JLeitio. A'o l'lieir poguda iicohrrr (1' = Irr f i ~ n o ) .  

IIP volgur r.eiirr2 oi pcr.sono els riorrs i i ~~or r~ l l , c  Els he volguts i.crrrc (vi p,r.rorin lelv = u1.s rioirs npirrc,ll.s). 

No has sahut cnrr~riilr<, /(,,S pr<,~ririrl,.s. N o  Ics 1in.v sahudes ~ r i t e r i d r ~  (IL,s = 1e.s prqir~i I r~.s).  

Hnii fer ,fer nrr;.~ r.rjpir~.c N'hrin feres ler  1116.s (ti ' = ~,6pie.s). 

&'o Iirrvilr gosat der~rrrtirrr trrr~rs r1iiicr.s. N o  ir 'linviir gosars drnirrriirr ~ i r r i r s  (11' = r i i i i i r .~ ) .  

Hem hagur dc rrri~iic.vt<~r rrnri rrltrrr <i)rrio. N'lreni haguda (11, riiori<,vrrr i r r i i r  irltrrr (11' = corrlol. 

COPIAT DE: Calo/~progri~s.sirr / I  (curs mitjh dc Ilengua), pag. 118. 
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A proposit del 1 
pronom hí sobrer 

per Crirles Riera 

E n el número anterior d'aquesta revista, Albert 
Jan6 cs referia a I'ús del pronom feble eii Ienl de 

sulijecte i ohservava. al capdavall de I'article. quc a 
causa de l'aplicaciú mecanica d'una norma gramati- 
cal -la qual perrnet =ieiiricamcnt>, la suhstituciá per 
rniiji del pronom rn del cornplement del noni quan 
el nom a qu& es refereix aquest coniplement fa de 
subjecte d'oracions del tipus IV (Fabra). o sia les ora- 
cions sintetiques o de subjecte compleiiu (Ruaix)- 
s'incorre en usos abusius de suhstituciú de complc- 
ments del nom pel pronom kblc  en. Jan6 illustrava 
aqucsta ús ariii'iciós, <qgramaticalitzants i estrany del 
pronom fehle eii ainb els exeniples (1) i (2). els quals 
naturalment caldria millorar segons (3)  i (4). respec- 
tivament': 

(1) A conscqiiericicr de lo Segori~ Gric~rr(r Mirrirlinl rn  

rli,siiiiriiii I I ~ I R ~ I < ' I > I P I I I  Ir pohl~rr.i(i (GEC. &o- 
hleiifa.). 

(2) Un coniicí ci.srerrro c~r.r<~gor d'cril6 holcrr ( i  I'Anier- 

110 (le Mrri- i c,ri nior r l  coi?rlii<.tor (<Avuin. 17-111- 
1993. p. 17). 

(3) A coiisr,(/iir'iir.ilr rlr, Iri Spgonri Girr,rrri Miirirliol (1i.s- 

l t l ~ l l l t ~  ~ i l ~ l ~ l / ~ / ~ l ~ i l ~ t ~ l  /l! .SCt'li / ~ 0 / > / 1 1 ~ ~ / ; ' .  

(4) iiri coi~iirí ci.sreriirr crir.r<>jyr r l ' i ~ r i l~  ho/c(r 11 I'Aiiicr- 

llrr (Ir Mlir i nior c.1 r.oiirlr~c/or. 

Diincs bC. scniblantment ;iI que p ; i w  amh el pro- 
nom rri. avui tarnh; es fa un abús d'altres prononis 
febles. con1 ara /lo i 11;. sobstitiiint complenients en 
casos en qui. no wldria. sin pcrqu? el cnntext ja 6s 
prnu clar i no cal tornar a rcpreseiilar el cnniplciiient 
per mitja d'iin prononi iehlr. sin perqiii: cn Iloc rlel 
prnnom fcblc hi hauria d'li;ivcr una csprcssit5 cxplici- 

t;i. Es tracta gairché sempre d'ultracorreccions de t i -  
pus mccanicista. especialnient en la Ilenxua escrita. 
que han cstat ampliament i detalladament esiurliadcs 
per Josep Ruaix en el seu llibre Ohs<,ri~rr<.ioiu crili- 

qrrrs i pracriqi~es sobre el corolri d'(ivi<i 11, cnncreta- 
ment en I'apartat titulat <.Pronomi fehles ficats amh 
calqad«r,>'. 

Pcl que fa a I'ús ultracorrecte del pronom feble Iii. 
Ruaix aporta exemples com (S) i (6). entre altres. els 
quals proposa de corregir segons (7) i (8). respecliva- 
ment. 

( 5 )  Un <luir5 s ' r .~ r~ iv~ l lo  o pro/> de Trípoli i Iii niorcii 

158per~one.s (d'un diari, 23-12-IYY?). 
(6) En d scrc iiorc llihrr (Ir purnzr.s, A . P  s'lii nio,srrrl 

d~sen<?.srir, <,sroic. sornrJxirPr, i r í h i ~ .  i fiirs i ror 

srrrcrisrie (d'una revista, setrnibre de 1992). 
( 7 )  U!? nvirj .s'e.írovc~lla o prop (le 7ri/?r1li i r?iorc.ii 158 

persorie,y. 

( 8 )  Eii cl veir i i r ~ i r  Ilihr<, rl? prir,ri~i,,~, A.P cr nir).írro rlc- 

.sr,~i~.i.slri. r.vloir: ornr>,qrrrt: irfjnic i tiir.\ i tor sorc~islic. 

Hnm pot observar que. en aquests esriiiples. els 
elcnicnts rr  pro/) rIe Tri /~oli  i e11 CI S C ~ I  rroi1 Ilihre7 (lcpo- 

eiire,! iio exigeixeii de ser reprcsentats novamenl per 
mitji d'iiii pronom iehle. que wriii el pronimi fchlc 
Iri. car rl conlesi j;i Cs pniu clar i s'cnt6n perlecta- 
mcnt que. si I'avii, s'estavell;~ prop de Trípoli ~ ( 5 )  i 
( 7 ) ~ .  6s alli <cprop de Tripoli,, on iiioren les 158 pcr- 
soiies. i que si ilciihcni de rcfcrir-nos al scu nou Ilihrc 
dc pnemes 415) i (S),,. ja iio cal Iiaver de dir per niitji 
del pronom hi. aperqui el contest ja ho espresse,.. 
c~ue A.t? esmm«strii descncis;it. ctc.. cn iiquc\i nou Ili- 
hre dc pocrncs!' 

' ,\Iherl .I:\NC. ,<El pronc>n~ I'mi dc ~ u h ~ e c i c ~ ~ .  ~ l i o \  1.1 ~ V ; ( , . . I  , V ~ ~ < I O . V , ~ I I .  ~ntin?,  211. ~ ~ 1 ~ 1 ~ 1 l ~ r ~  L I V  lVcJ7, pp. 12-1~1. 
: LJti ~ i l t r c  dibii~ioii ~iii>lr.s~iir dc csltilii. .liiunic VA) irr>iisn I R<,<<w,$. ~ii'r.fcriris rcsnlilrc ü r l u ~ . i I  cxc!nplc lii S C ~ U C I ? ~  nl~tncril: i\ 1 0 1 1 , > , , ~  

qi;8?1ci<d dc, 1,t Sc~,qo~!o Gt,crr26 ,hl~~!~dic, i  I j i  10 / u J / ~ / < ? c ~ ~ ; .  
Josep RI:,&IX. , , P r ~ ~ n o n ~ s  f ~ l ~ l c s  ficitls arnh citI$:~dt~r-. dins (>i~,vcrwrcio,,\ cr í~ iquc\  i /1r6criqt,t,\ s t t l v r ,  e/ c<,rg,i,i <i'or(,i  11. R U I ~ Y .  Moii? lV')4. 

pp. 115.125. 
- Ajuda a entriidrc qunrl la proriirmiiialitzaiiii $5 iicccssiiri;i i quoii r'* siihrerü lnii q u ; i n  Iii (.i s<ilhrir:i-!). I;, nu tn  52 di. la p. ?ud~.l Illhrc Oh- 
reri.nciiiia. ".c.. a pl.opiisi1 di.]% doc tipus dc ciinililenieiilr del verh: cls prcixiriir ii cstricic~ i cIs reniriri n laxo?. 
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També nosaltres tenim recollils altres exemples 

en que el pronom feble I i i  resulta sobrer. Passa -i 
aquest és un  fenomen lingüísticament molt  relle- 

vant- que. a més dels complements circurnstancials 

priipiament dits -que  pertanyen a I'anilisi gramati- 

cal-. h i  ha els anomenats elements emmarcadors - 

que pertanycii a I'analisi fuiicional o pragiiiitica' del 

d i s c u r c ,  cls quals elements. desplaqats al comenca- 

incnt de la frase. n o  han de ser representats nova- 

i i ici i t  per mitja d'un pronom feble. Aquest fenomen 

cxplica per qul. els exemples (9) i (10) han de ser 

caiiviats per (1 1) i (12). respectivamenl. 

(9) No goirv Ilrrrry s'lii trohri el cri,str~ll de L%illoii. 

constrrrii sobre i~ntr prtirri p~~r i í r r i i r l~~ .  r i  111 ribo rlel 

llnc Lérnrrn ( «Avui>,. Supl. 31-1-1993, p. 11) .  

(10) A la regid Iri cal irrrcr políricci prir(l<~nt yire prrrigiti 

en consirlcrucici les cotrse~~iiOrir.ir~ (11, I i i i ~ s  1r.v rrc- 

ciorrs qires'hifitcin ( nAvuin. 15-1-1993). 

( 11 ) No grrir<, llrirry <,.S rrobo PI co.vrrl1 rle Chillon. CI>II.V- 

rri~Yr .sohrc, iinu perita pr~riinsirlr~, o lo ribo del 111rc 

Lk?77(111, 

(12) A 10 regió e(!/ irnu polirica prrrrierir qire prengiri err 

corisirlcrrrció lev <:onsrqN~:ficir.í ~ i e  totes les oc- 

cionv qirc s'liifircin. 

?ant no jiriirr Iliiny -en (9) i (1  1)- com 11 Irr re- 

fikj +n (10) i (12)- són elements enirnarcadors - 

expressani dctcrminacioiis de Iloc-. els qtials ele- 

ments no Iian de ser pronominalitzats pel pronom hi. 

Semhlantment. el següent exemple. (13). ha de ser 

inodificat segons (14): 

( 13 )  Eri oqriesr tiiorlel rlc joc dr rol hi corivirren ;»!por- 

trii~ts elenients d'~rprerzcrirrrrgv ( *Butlletí>, del Co- 

Ilesi de Doctors i Llicenciats. julio1 de 1994. p. 

48). 

( 14) En rrr/rtr,.st rnorlel (le joc de rol conviirvn inipor- 

ronrr rlrmenrs ri'rrprenmtntge. 

Voldríem fixar-nos. encara. en un  text -inedit- 
en que també aparcix un  pronoti i  hi sohrer o inneccs- 

sari, acumpanyat del pronom el. fnrmiint el grup I%i. 

text que reproduim a continuaci6. (15). i que després 
conientarem. 

(15) -(FILM 2"): Arrr <,nt<,nc pr,r q111; prociire.c / 

rnrtirrr <,ns ncor.rrs 111 Ilii. / (/ ir<, (ligrrrni 1.1 prrrc- 

nostrr. 

-(FILI.A 1'): 1 (1111' PI d i i r rn r~r i ,~~ 111 tn~rlí, / rli~uri 

rinori rr oir Irr niissn / rrirfih@ 1'7ii iorrir,ni r i  rlir. 

Creiem. per les raons que 101 seguil exposarcm. 

que en comptes de 11 hnuria de dir  simplemcnt r l -  

tret del r a s  que hom v i i l ~ u i  considerar aquest 1'111 uria 

mera Ilic?ncia poetica (perb h i  nltrcs niaiieres de re- 

suldre I'cscnnsió del vcrs). 
Primcrwmcnt. cn un context en qut. es parla de 

wdir un pareriostre.. la construcció d'hi tornem ii dirx 

sorpren. d'antuvi. quan ens adonem que Iii suhstittieix 

el compleiiieiit .,a missa.. car esperiiriem m6r ii\,iet 

que aquest Iii fos la fnrma qiie pren el prononi f~.blc li 

quaii es posa en contacte i imb el cuniplenicnt directc 

(o acusatiu) de tercera persona. el. lormant la conihi- 
naci6 I ' l i i . en qu2 cl f6ra acl parenostren i li <<a Déu,.. 

Segon;iment. un cop advertits que el prononi Ir;, 

de I'cncmplc (15). es refereix. efectivainent. e a  mis- 

san, tampnc no caldria fer-lo servir. perque és evideni 

que, si restituim els coniplements. la coiistruccií, (16) 

rcsulta molt  menys Ihgica i norm;il que nti pas In 

construcció (17): 

(16) Qrrrrri orirrri o oir lo rnivsrr tarrih6 tornetfi rr dir r l  

por-r~r~o.srr<~ rr Irr nii.%so (o. niillor. a i?risnr). 

(17) Qir~rri rrrieni 11 oir Ir1 r i i i . ~ .~~ i  (millor: rrri.srrr) r(rniI~& 

rornr~ni n dir el pnre~iortre. 

6s a dir. <<tornar a dirx demana l'nciisatiu. pcrh n o  

necessariament el locatiu. si rcalmcnt <<a la rnissa» o 

<<a missa.5 tos un locirtiu. 
Pero 6s qiic rcsulta, en tercer lloc i finalment. qiic 

<<a la missnv o <<a niissax no és prbpiament un com- 

plcmcnt circumstiiicial de lloc (encara clue jii s'en1C.n 

que rnetonímicanient diem *a miss;i~~ pcr -a I'esglé- 

sia»). raó per la qual v;il mes de no prnnominalitzar 

tal complement pel pronnrn fcble hi. 

En resum. doncr aquel1 seson fragmeiit de (15). 
nosaltrcs el rcsoldriem decididanient segons (18). sal- 

vant naturalmeiit. com ja heni rlit. el problema del 

metre: 

(18) -(FII.I.A la):  1 911r el rlifrrntwge (11 n~oti ,  / qir(rri 

r r i i r~ r1 i  a oir lo niissa /tn»ihé el trn-rrrtr? o rlir. 

crludia lii parla. el I l r r iuatgc usa1 en c<iiicrci pcr I'individu. <i sia I'rir- 
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Calcs inadmissibles 1 

H e rehut I'acta de la rcuni6 de la comunitat de si6 totalinent aliena al laranna de la Ilcnguti cal;il;ina 

propietaris dcl mcu  habitatge. la qiial ha estat s'estCn cada dia mCs fins i 101 entre els presentadors de 
i-edcictada per una agencia irnmohiliiria. Ja treinolo TV3. que hiiurien de ser iin model de lleneun estandard 
ahans de Ilcgir-la. pcrqu2 ja se que m'espera (no és la urtil correcta. Un exemple de r?iiireii, que seria millor 

primera acta que Ilegeixo). N o  ohstaiit aixR. prenc aire de suhstituir pel deteriiiinant posscssiu wir. Cs la sc- 

i comen<« la lectura. Renoi!. ja en la seg«na linia güent oració. pronunciada per un I o c u t ~ ~ r  de televisió: 
m'enlrehanco amb la frase segücnt: 

*...un text sense precedent?. t i i t  i el coniinguí (le1 niri- 

-...es reuncixcn en segona convocatbria, per no havcr /t,ir.n 
suficieni qubrum a l a  primera ..., > 

Posat cas que en l'oraci6 anicrior c l  inriririgitr (ir1 
Aquest ús del verh I iovrr scnse el pronoiii fehle Iii 

en1 fa posar la pcll de g:illina; i m'amoino eii constatar 
que I'adverhi .~i,firir.nt va prenent el lloc de I'adverhi 
proir. molt mC.s gcniii i planer. 1 tot just he iniciat la 
lectura! 

Perii aixo 6s tan1 sols un petit aperitiu del sofri- 
ment que rn'espera. ja que el segon parAgr,~f Cs rediic- 
tat d'unn m;incra infame: 

c s H i  assisteixeii a la ma1cix;i. entrc propietaris prescnts 
i representats. 9 dels I Y  departaiiients cxistcntq ;I 
I'iiimmohle. el quc representa el 47.3770 dels rnaici- 
xos, els quals posscixcn ... v 

A mis de les faltes «rt«graíiquei i i i ir iniol~lc~ i pvx- 
srii-rir (semhla nieiitida que n o  piiguin fcr servir algun 
corrector ortografic ahans d'imprimir e l  text). Iii ha 
dues incorreccions morlnsiniiictiques flagmnts: I'ús de 
n Itr irrflrcirfl. suhsliluinl i in nom que no es vol repetir. i 
el relatiu i icuirc r.1 IIIIP (iidiiptació literal de la fiirnis 
castellana IIJ ( l i~ r ) .  Lo  priniera incorrecciri porlcm evi- 
tar-la de divcrscs maneres. una de les qu;ils sovint cun- 
sisteix a cmprtir ;idequadanienl cls pronoms kbles 11; 
o i.11. Així. cn I'ornci6 dessús dita. i r  Ir! i irorrirfl hi r c  to- 
taliiieiit siihrcr si ienini ei i  coniptc quc c l  a~mpleinent 
circumstanci;il j;r Cs reprcsentai pc l  prononi Iii. i ricls 
rniileiros IarnhC Cs del tot intiecessari. puix que. gcicies 
al proiioin relatiu. j;i vriem que el rcfcrcnl dcl  l t i i i t  per 
cent eiis I'cxplic;i I'«r;ició anterior. Per tiinl. I;i irtise 
hauria de ser rcdnclacla nixí: c<Hi assistciucn <) propic- 
taris (presents 0 rcprcscntats) dels 19 clcparttinicnts 
existeiits a I'iiiiniohlc. la qual cosa rcprcscni;i c l  
37..37'%. els q~ials p«sseeisen ... >> 

Aqiiesta incorrccci<i (le niíirc;.~ 6s inolt freqücnt en 
persones que han apriis ;i redactar eii castelli. Ilcngu;i 
nmh tina estructura sint:iciica diferent i que no tC uns 
prononis equivalcrits ii Iri i c2rr. Aquesta forina d'cxprei- 

nin/ci.r c»iriplcmcntCs un vcrh. hauriem de substitiiir 
ri14 rnrr1ci.r pcl pronom eri: ... tot i coneixer-ne el con- 

t ingut~~.  
Pel que fa a I'us del relatiu. cal saber que c l  relatiu 

neutre en catala pot tenir les formes <.I ¡/u(,. l k i  i~rcril co- 

sri. c r i n  i i f ~ i ' .  ollrj ípif,, o i i 6  ¡/rte. Pero no lotes aquestes 
expressions cs poden fer servir senipre com a sinoni- 
nics: quan l'anlecedent del relatiu es t«ta una ciracib 
hcm d'cmprar forc;osament la qirol i.r>.sir » i i ~ s r i  IIIIV. 

Vegem un  altre tipus de calc sintaclic del niateix 
docoment: 

<~T.'csnientnda qiiota liaura de fer-se cfcctiva en qiiatre 
terminis del mateix iniport cadascun r1'c~ll.s.~~ 

Aquesi ús lotalment innecessari del pronom perso- 
nal ells. sense fer reíerkiicia a una pcrs»n;i. és una altra 
incurrecció imperdonahle. Els pronoms perscinals i io 
es refereixen a coses qin6 ;i pcrsones: pcr a referir-ii«s 
a coses ja tenirn altrcs pronoms. En  el text. i.o(lirsr~irrr j;i 
és un pr«ii«m que I'a referencia als i / i t r i r i ~~  rr,rrriirii.v. E n  
altres «c;isions. ciildrh suhstituir ~iquesl pronom fort 
1)" un pronr~m fehle o uii pronom rclaliii. E n  els dia- 
r i c  tiimhé podcni trohrir-hi írcqücnls constriiccioiis 
d'aquesl tipus: 

.<...el trehall rellrcteix tiiia excitarit t r~ ihad ;~  rlc posi- 
cions d'indic-pop i teclino-dniice a l  Ilnrg de n«u peces. 
i i l ~ ~ r r r t ~ . ~  rlPllrr repetides ci i diferenis rcnicscles>, (/ZI'II;. 
1 lM1919h). 

E n  aquesta ortici(i C\ mil lor dc dir  iil,qrtrli~.s (11, 11,s 
i l t t i r l ,~ .  

I aixb peiiseu que piissti en i in escrit d'uria immihi- 

liaria. on tehricament Ics percoiies que Iii trchallcn i c -  

nen estudis i cultur;~. Quin f i i t i ir cns espera si cls prri- 
fessionals que han de [lunar exeiiiple. I'úiiic que l;in 2s 
coiitrihuir a I'cmpohrimrnt del criiala'? 



A vui els espons són seguits pcr masscs de ciuta- 
dans a través de la imatge i la paraula. Aques- 

teh iiiasses. arlelerades, implicades en l'acció. donen 
la mesura de la importincia que té servir-los una pa- 
raula neta, Cs a dir. un llenguatge correcte. si hom vol 
de dcbh normalitzar la Ilengua. l. pcr I'experi&ncia 
amarga que tenim de la realitat, hcm de delatar que 
ni els alts dirigents dels nostrcs mitjans de comunica- 
ció ni la mlrjur part dels seus locutors han lormiit 
consciencia clara d'aquesta importancia. 

Digucm. Centrada, que I'hibit d'csquitxar de cas- 
tcllanismes les transmissions dels csports ha esdevin- 
gut proverbial i que fa I'cfcctc que tothom s'hi srnt 
molt ben instal4at. De fet. es fa tnolt dificil d'admctre 
qiie aqucstcs iransmissions hagin millorat gairc res- 
pcctc a Ics del principi. quan ens omplíem de tan bo- 
na voluntat i de tanta comprensió davant les es- 
tridencies que petavcn a I'ample en aquestii mcna de 
programes. Crcuríem que ja és hora que cls locutors 
d'csporis ohservin el respecte dcgut a la llengua de 
tots, la iiostra, aquella tan digna i honica. 

Anem a pams I parlem tan sols dels locutors que 
radien. perqu? si haguéssim de parlar dcls progranies 
subjacents a les competicions. on n'iritervenen de fi- 
xos i d'invitats. sena un mai acabar. ja que allí engc- 
guen castellanades en quantitats i qualitais quc fan li- 
teralmeni cscruixir. 

-- - 
VÍXG~A N A C I ~ A ~  

\ i  
J /  ,-a 

1 * 
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Després podreu observnr que proliferen ameni- 
tats com aqiicsics: <<No ha pogut donar-se la volta per 
xutarn (.<Nn ha podido darse la  vuelta...^^). per Nri h ~ i  
pogrrr rirar-sr prr xritnr. <<Les vantntgcs del sistema 
són ... ,>. per El,s avnnrotg(,v rkl v i , ~ l ~ n i ~ r  , S & . . .  ~ Q u c  bo 
que esta el cararnel que xupa I'eiitreiiador!~~. per Qrre 
ho qire 6,s PI  orrrii?i(,l que rircla I'critrcnndor!. etc. 

Vistos aqucsts detalls fugissers. els qiials tni stivint 
cs combinen ainb altrei sorpreses. analitzem un pa- 
rell de defectes mes, ian c«iistants que ja han pres 
carta de naturalesa en els nostres mitjtins. Pcr ordrc 
allahetic: 

TEMES D E  L E X I C  

La llengua en els esports 

.Amagar>>. El verb coiaja U I ? ~ ( I ~ ( I ~  únicament vol dir 
cscondir. No tC en cap cas el sentit de <amenaca> 
de <impuls> o de <fer veiire q i i o ,  que té en cas- 
tclli. Per tant. esta nial dit: (<Ferrcr aiiiaga,,, quan 
aquest noi la vcure que xuta i no xuta. Cal dir: 
Engangar. Fer veure que. Rii~rrl/lo fii i.rrrrrJ ( / i r ( ,  +ir- 
frr i .S ' ¿ ~ . s < . ( I ~ L I .  Pizi i  O T , ~ ~ I I ~ ~ I I  i 11o C < ~ I I I ~ ( I .  

<<Atrapar.. Aquest verh t s  bcn catali: tamhi. peri~ 
I'usen malamcnt. Diuen: «Baia atrapan. i usa1 ai- 
xi. scnsc complement directe. 6s dc pura i recent 
importació castellan;~. Hauricn de dir, en tot cas: 
011hí1i crrriipo lo piloto. Pero no ho hem dit mai ai- 
xi. Ahins dfiem: Rlocar. Fer iina parada. Fer una 

En primer lloc Iiem d'avisar que 
els locutors d'esports. com la niitja- 
na dels altres locutors. estaii enco- 
nianats d'aquell vici de caire cance- 
rós. i per tant inguarible, de 
suprimir els advcrhis pronominals 
en i hi on cal usar-los Sentireii aixh: 
«[van no arriba*. per I~,nn 1 1 0  hi 
~rrrihn (a una pilota que corre). O 
aixo: «Rivaldo ha fet un gol; Enn- 
que ha fct dos., per ... t;~iriqirr ti'ha 
f ~ f  dos. O sentireu dir aixo altre a 
Guardiola: 4ergi .  em deus [renta 
miln. per ... rrie'ii drri.v trenfa niil (de 
pessetes). 
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ati~rada. El portcr I'ha hlocat! Mira con1 bloca 
aqucst portcr! Quina parada. manoi! Qiiina alu- 
rada. xiquet! Si. quan jo jugavii ;I futbul d&mx 
hlocar. verh catalanissiin. que 16 el dcihle sentit 
d'interceptar i d'agnfar In pilota. 

«Despeje.. Desemharas, Enhandida. El dc:fcrrsrr de- 
s~nil~orriswi In ririinciri. Qiritirr ~ .~hnní l i í I~i  171t.s 

o/>'>rr""n. ilfli! 
«Golejada>,. Paraula d'importacii, castellana. nascuda 

del costuni de Ier Iii terminaci6 castellana «-ear,,. 
.<-ea,,. semprc 'cjar'. 'eja'. Segoris el nieu modest 
parcr. fdra molt nies hona la paratila fiolrií/(r. com 
diem ~ii,qrimlo~ ,getirirrln. ocel111dn. fincrrr~rrlri... quan 
volem indicar que hi ha hona quantitat de cada co- 
sa d'aqursles. Hn ,qircitiy~ii per p'olndri. Li Ir(i c1ii;nr 
(r«l~ríl~r. BC que iil nieu temps deiem pana o pana- 
dera (del verh et~lprriinr. potser. que vol dir escla- 
far sota un pes. cruixir sota una farda). Cinc, n zera 
qiriiin pntiíi! 1~; /ILI clrivnt 1r11n pntrnderlr! 

eRcgatcm. qregatn. Retall. Tall. Tallsda. Esquivada. 
Passejada. Fer una finta (no amh el peu. sin6 aiiib 

el cos). A<li~<>rr jirgldor ré irri rrrrrll ercrl~l<~nl. Tii, t iri  

1111li.v rmir! Es veritat que inllrrr tiimbé Iio diuen d'iii- 
rerceptnr, pero tina cosa no treu I'altra: es poden dir 
lote? dues. en el cas corresponent. En el meu 
temps. centrar era de l'ordre del diii per ;r indicar 
comhiiiar. servir la pilota a un altrc de I'equip: 
Ceiirrrr. tioi. no tnlli.~ /un/! Igualmeni entrar per a 
indicar opugnar un contrari a fi de prendre-li la pi- 
lota: Entr~i'l. ~nrrn'l! l quan un porter es Ilenqava a 
desviar (3 a hlocar la pilota: Qrrirrri Ilr~ii~(rrln. ~t~ritir)i! 

1, ja que I i i  som. vull explicar per qut. el Barqa 6s 
forca menys que un club: per la llengua normal que 
parlen a can B a r p .  la qual és el ciisicllR i ,  per cert. 
hen parlat- i la llengua que hi apuiiyaleii. la qual és el 
catala. Des dels ;ilts dirigcnts fins a I'últim suplent 
parlen un catala que fa pena de sentir. Un cluh on no 
hi ha scnsihilitat i respecte per al cül;ilX no pot ser 
mai mis  que un cliih; és una cosa poc Iien constituida 
i iiiestable. híhridii pcr la manen d'ideiititat i. conse- 
qüentmeni, sensc fruits, sense gols. 

Les tosses, les moles i les toses 

o semprc les iiiuntanyes responen exactiimcnl al N conjunt de trcts foriiials de que liom es val pe r a  
~Iclinir-lci N'lii ha. per exeniple. sense iin cim inequí- 
voc. que si hé es presetiten segons un cnihalnm consi- 
derahlc p o t s e r  elevat abruptanient i l o l  en arri- 
bar al capdainunt s'aplaiien i mostren un tipus de 
relleu poc accentuat. hdliuc del tot pla en alguncs. 

Aquesta mena de muntiinyes. diferenciiidcs mCs 
que més per I'aspecte d'aqueixa porció siiperior. sdn 
anomenades ross~,,s (si aquella par1 superior 6s mL:s o 
meiivs ondulada) o iiiolc~.~ (si hi prcscnicn un plancll). 
Per altrii banda. el.; vessiinls dcls dos rellcus solen ser 
rostos; perb m& escarpills. o cncinglcrats. cn les mo- 
les: i més honyeguts (digucni anih hnri!ts successiiis) 
en les losses. 

Precisamcnl iiqucstcs caractcrístiqucs de vora es- 
carpada. dc planell supcrior ras i de perínietre si fa 
no fa arrodrinit -coiii suggcreis cl noni de itiol(i- 
fan que les mciles siguin utis relleiis prou inconfusi- 
hles dins el paisatge: Ilurs contorns. hen delinits. les 
ailleii en certn iiiiiiiera o desrrien nctanicnt dinlrc cl 

conjunt de qu2 puguin formar part. Ho veurcm hen 
clar cvocant tan sols algunes de les munianycs que 
porten aquest apeldatiu. con1 Irr Mr~lri. a Siinl I~lrirenq 
del Munt (al capdamunt de la qiial només es pot arri- 
har pcr un caini de grau). 10 iiiolo 1 1 ~  Lord. Ir! (Ir I.lrr- 
hprin o la de Colldeioii. 

, , , : , , . ,  - ,.,-.,'..:..';i~,:,!. i i  . , , , ,  , :,;,, 

1.3 p:iil,?iaiilla cii O,#L oci!l,i i.5 CI, hona oarl , o i o s ~  f .  Dei :al: 

escail ddi:omenii-:ti c~ l l cada .  



Com a nom d'un determinat tipus de muntanya. 
la toiso abunda sobrelot als Pirineus cerdans, i val a 
dir que la definició que el diccionari Alcover-Moll i 
la GEC en fan -<<elevaci6 del terreny arnpla i ondu- 
lada.- escau proii hé a les tosses d'aqucsia contrada 
(la rossu Pliinrr Oc, Llrs, la tossu d'Er, etc.), que pre- 
senten, realment. un aspecte voluminós i honycgut: 
en definitiva, feixuc. . 

En canvi. per exemple. sembla que al nord-est del 
Principal nti n'hi ha gaires. de tosscs. Amb tot. en te- 
nini tres de gairebé juntes al Collsacahra. a III vura 
ahnipta que fa damunt la plana d'en Bas (la 1u.ssii de 
Sant Miqiiel, la de Piberrint i la de Pirjolriir). Per con- 
tra, sc'n irohen ara i adés cap al sud-oest. Esnienteni. 
entre el hon reguitzell que hom en poi retreure. unes 
quantes de Ics que coneixem o quc reporta el 
DECLC: la rosso de Morirhrri (conca d'bdena). que 
dirícm que Ié més aspcctc de mula que de tossa: la 
tossa <le Vi<rn?rrr, a la serra de Cardó; In Tossa, dita 
simplement així. a Tivissa; la / ~ i . ~ . s ~ r  rle /ir Reina. als 
Ports de Beseit. Coromines n'esmenta encara Iins 
cap a Castelló de la Plana. n mis de dues de inallor- 
quines. del tcrme de Lluc. 

Del primitiu ros. i en especial de I'accepció d'a- 
quest niot. que designa la q a r t  més alta del c:ip. la 
rcgió compresa entre les dues banyes dels animals 
del bestiar hoví, c>ví i cahrum». i scguint la tendencia 
d'aplicar nietaloricnment nonis del cns corn a apelda- 
tiu d'accidents geogrhfics, tenim per derivació irrsvri i. 
així mateix. tossal. 

La 11 de. 1r1.s és oherta (el diccionari Alcover-Moll i 
el Coromines gralien tds): hauríem d'esperar. doncs. 
quc la de rossa també ho los. Efectivament. eii rnults 
llocs ja la hi pronuiicien. perb no pertot arreu: al Piri- 
neu es pronuncia sovint tancada (així a Ics cerdanes, 
a la rosso Pelii<iu del Port del Comte ...). 

En la GEC. r r ~ s  figura com a sinhnim de lossu, en 
la seva accepció orografica. En tcnim iin exemple en 
el toponim 1o.s Pc<ltir. al camp de Lliria. el munlanyam 
que separa la val1 Dona del harranc de Carraixct. 

Molrr figura com a termc propi en el Ikxic de la 
geomorfologia. Les moles dels gomorlolegs són, 
pero. més aviat turons. 

En la toponímia del País Valenci$. de les Balears i 
del sud del Principal s'hi trohen moltes moles. Pierre 
Deffontaines diu. pcr cxemple, que la regió del sud 
de Morella (I'Alt Maestrat i I'Alcalatén. perla conca 
de I'Ali Millars) nés un país de moles i moletesn. 
Pero, de muntanyes -i grans muntanyes- que du- 
guin el nom de niola, n'hi ha per totes les terres de 
llengua catalana on la morfologia ho pcrmcli. co- 
menqant ja per les matcixes Corberes on tenim. en- 
tre altres. la mola del Ca.stell ri'bprrl. En a l~unes  de 

les zones o11 abunden més aquests relleus. el pohle 
n'hi distingeix de diferents tipiis Així. a Mallorca tro- 
bem moles. nioleres i rrioleroris: i. a Vallada (la Coste- 
ra), riol<,s. rrioletes i renioles. 

La plataforma amh qut. acaben. sohretot si són 
roeoses, és la cap(.rirln (DECLC). Així, per cxcmplc a 
la val1 del Flamiccll. tcnim la cnp~olia del Briri, a As- 
iell: i. més cap al sud. lri Crcp~rirlu. al planell de carena 
de la serra de la Bastida on es troba I'erniita de Santa 
Maria de Bellera. El niot cap<iirlri no manca tampoc 
en el catala oriental ni en el meridional. 

A la Cerdanya i ii Andorra hi ha cims dc testa pe- 
lada que rehen el nom de t»se.s. la lri.s<r tl'Alp. per 
exemple. No hem de conlondre aquest mot. que tf o 
nhcrla i s sonora. i que és cl participi del verh con(lr<,. 
o sia i: .~~/~iilor.  amh tossa. Gosaríem ilir qiie la tosa so- 
vint és el cim quc t i  una tossa. Tarimalcix. tot i que 
els replaiis. els plans ondulats dels alts de le< tosses. 
solen prestar-se al pasluriitge. és més prohahle que 
amh el mot toso no es faci referencia a cap activitai 
relacionada amh el món de la ramaderia allí practica- 
da. ans més aviat semhla que s'hi vulgui tlescriure un 
cim que. com acahcm de dir. es mostra pclai. Toru. 
aleshores. equivaldria a e'tcrreny descarnat, aridn; tal- 
ment com els Iup6ninis relativament Ireqüents Crrl- 
brll. Ctilherrr o C'olbrr (o, amb una velarirzació rnés 
intensa de la l. C~rirhrll. Corrhcro i C~rirhrr) que. en ge- 
neral. trohem aplicats a indrets pelats, sia tota una 
partida dc lcrra significativamcnt crma. una esllavis- 
sada. o encara. una muntanya amh el cim nii. pedre- 
gús o desproveit de vc~etaci6 (aixi, per exemple. el 
hoii!: rlc Ir7 C'arthrro. al poblc and»rr:i de Sant Julia dc 
Loria). 

Torn. de vegadcs apiireix en el noiii de I':iccideni 
gcogd~lic com a elelnent espccificatiu de la denomina- 
cid. i Ilavi~rs es pot presentar tal qual o hé aglutinat 
amb algun terme topogrific. Esmenteni com ;i exeni- 
plc d'aquest segon cns el niorrril (Ir Srrr~i/ovo. sohre 
Sant flipblil de Voltregi (Osona). a la serra de Sohre- 
munt. El vessani que dúna a la Plana de Vic és cobert 
d'una maznífica baga. pero el hosc de pins A s  a dir, la 
haga- no ultrapassa In carena. que. altranielit. es veu 
pelada. 

Com a exeniplc de tr~so lent de determinatiu piir. 
no cal sin6 evocar la co/lndi> rli. TOsrs. cami habitual 
fins no fa gairc dels biircelonins per a accedir :i la 
Ccrdanya. i que molta gcni eslrafi bhrbaramcnt 
dient-ne de ~~7osses,~.  

7i)s11, pero. rin t s  cap apel-latiu, sin6 tan sols el 
nom amb qiik hom coneix uns concrets i determinats 
cims de la nosira geografia. És a dir. una denomina- 
ció no extrapolahlc a alircs cims, ni que aqucsts es 
prescnlin amb unes característiques semhlants. 



Verbs referits al color 
en Verdaguer 

E ncara qiie el camp drls c«l»rs ha cit;it molt estu- 
diai i ;i hores d'ara ofcrcix poqucs novetats, crec 

qiic 6s intcrcssant de comentar I'ús habitual de verhs 
com hlanquejar. negrejar, grngue,jar ... que Verdaguer 
fa servir, ~iriiicipalnieiit, per a descriure I'aspecte de 
niasses d'elements naturals: boscos. camps. rnuntan- 
yes. corrents d ' a i ~ u ~ i  ... El motiu que m'ha dut a fixar- 
me en aquesia csracterística Cs el dinamisme que 
aqucstr verhs cxprcssen. i tamhf I'efecte d'estranyesa 
que prnducixcn en el lector d'a\>ui. N'lie ohservats en 
furició intransitiva, com a exponen1 del domini de 
I'tictivirnt drl color per damont de la n o  trciii~irrii quc 
altres soluciotis presenten. i tambt' algiin en luncih 
transitiva. 

En funciú intransitiv;~, prcsenio cls vcrhs verme- 
Ilejar'. hlanquejai. grnguejar'. negrejaS. rnge,jari i 
verdejar'. trobats en I'ohra en prosa E.~cirr.sir~tis i 
ririige,~ de I'edició crítica de Narcís G;irolerli (Barce- 
lona: Ed. Barcino. IYYI). i en Hoii~lall~~,i ti cura d'An- 
drcu Hosch (Rarcclona: Ed. Rarcino. 1992). 

No cal dir quc en I'ohra poetica de Verdaguer hi 
ha altres verhs que desienen 21 color: hlavejar. cen- 
drejar. rnssejar .... els quals cobreixen. pricticsrnenl. 
tot I'cspcctrc solar. Vcgcm. doncs. uns quants cxein- 
ples de I'ús dels verbs esmentats en els textos verda- 
guerians: 

1 )  ~AIgtrries harrc~iint.<. hermell$an erirrp 112s I J O ~ I I ~ ~ . ~  
-1s crisqitet.s ... D (Garolera 19<11. S 1). 

2 )  .... y.1 Có~ri,qci. ( , , , )  n.s.ier~ricr .soii rrriipl<, frorii. 111ioiii 
eticorti blanqueja n(qrttirr [.ong<,.si<i...- (Garolera. 
I V V I .  305). 

3 )  ,,l.o lilrrr j<r n o  rrir cr~irirri. tiiir grogirqjava corn rtn 
or. .. (Bosch 1902. 225). 

4 )  Les liriees qire príjori d f  /(,.S sociilrr~l~v (...). irin iri- 
irrttiierrihle.~, cr~tn los trotrcli.i rl'irri hrivch r/'oh[~t.s 
i /~I ,s  i1rre.i irrrhrii negrejar cdri ei.r<,.s serrt's.,~ (Garo- 

lcra 1991. 177). 
S )  *trigirrrir ,qlryrt' i r  (...) destrrrrrr-rrr I(rs t:vpr.i.ii~.s, irir- 

gre.i y ~ ~ o I ~ ) i ~ h l e . i  rriiehrrs ipcrhorr~i~c. f<~rF.st<:~ri<-v riti-  

bolodos nhorii nhit! rogQa.1 Ilrini ...n (Garolera 
1991.242). 

6) q... Iii hn r10.s hernio.sr~.s por ir.^ (...J. ?; r,ritrr, ~1l.i iriirr 

illetii rrliorir verdean ~rollirtirr~~.s. .ripri,rr y qr t~t ir~~ o 
ciricli o1ril.v o ir~l1.s c~rri<~inrr;.s. ..- (Gcirolera lYc)l. 14.1). 

Faig scrvir la paraula rrcriiitir/ pera referir-iiie a la 
qualitat verhal. quc és la que es destac;~ en Ici solu- 
cions verdaguerianes enl'runt de les tle n o  ~i<~/ivitrri. I 
aixb s'ajiista ;imh la definicih de vcrh proposada pcr 
h u i s  Hjclmslcv: 

*,El,i ivrh.v cririiri/rrri.r~ii i111n cla.ssr rie pnriiirles /o 

[~<rrf.s tle I'oriici<jJ yrre .s'ol)osen ciseiiciolriieiit crl,s 
tiotns (que iirdir/ir~n rillci i111~ I Z O  :.S rtti pi-c~cPs)>i. 

Tanib6 ací els adjeciius ; I  no scr dcls que c m -  
parieixen les propictats del participi de presciit o de 
passat- podeii esser iiiclosos eii el grup dels suhs- 
tantius. oposats. con1 he dit. ;ils verhs. 

' Vemellejar 1'. ifrrr.. mosIr:tr-se \,crmell: tirar a vcrmell (F ,A~RA.  p. 1721). 
' Rlanquejai i: itirr i Ir Tnl. Moslrar iilyuna cosa la srvii blancor. Cwrr mC5o me")* hlimc. tirar ii Ihlsnc (Fnnnn. 1,. 244) 

<;rneiiejar i: inrr. Ttr;ir a grric. esser mi.% o mrnys q i , c  (F&nnn. p. IJ27). 
Nepretir i,. irirr. M<isirar-sc nepni iina cosa. iir;ir ii ncgria (Fniinn. p. 12íH)). 

S Rogrjar i: ¡>?Ir. Tirar ;i roip. Csscr ni& r i  rncnys ri>ig (Finun. p. 1498). 
' Verdejar i: inrr. Mrislr;ir-se wrd.  iiritr a veril (T,\I%RA. p. 171'1). 



Pcr forqa haig dc recórrcr al Ilcnguatge metafbric 
per a fer-me entendre: la vitalitat crcativa i indetura- 
hle del color destaca en verhs coin hlavejar. verme- 
Ile,jar. verde,jar ... Cap altra forma suhstitutiva no cns 
donaria aquesta sensació de trehall. de lluita i de 
presencia del color en la matkria. En els exeinples 
anotats, els verbs hi són en les formes conjugades: 
(les harretines) hermelltjan. (alguna congesta) hlan- 
queja. (el hlat) grogueja, llcvat dcl cas on hi és en la 
forma d'infinitiu. com en I'exeniple 4. 

Vegem els exemples 2 i 4 i compareiii-los amh les 
solucions alternatives que proposo. on no I i i  ha el 
verh que en dic drsih.n<iOor dc~lcolor en acci<i: 

2) <f... nliotii c,iic(irti hlanqueja <il,qimii cr>w~cvrii. u 

- on Pticoro hi hrr. 1,s veir. IB hloncor d'n1,qiirro con- 
gr7rfl. 

- ori ericriro hi hii. i,v i~1,11, rilh.ririn hlniicn coii,qcsra; 

Penso que no hi haiiria la possihilitat d'explicitar- 
hi <<una congesta hlancan pel virtuema tieir blanco. 
congesra hlonca. que gencra fnrmcs tautolbgiques. 

4 )  c.. 0her.s ~ I I P . . ~  i>(~ir / i~tr  ifegre;(ir en eiws serres.. 
- 0i.er.v nqre.v 9iie rv vrilrn un (!ir<% serrev. 
- nvrrs de color negrr (pie es i.eiieti en ei.r<,s sprrrs. 
- nrTh.ro.v <ini.,f,rs qiru e.7 rjerren en ei.re.s ,serrL.r. 
- L I V P I F  O I I P  <'\. V < ' I I P ~ I  r1eh.re.v en eiser serres, etc. 

La resta d'cxemples que hc recollit dels verhs cs- 
mentats, semprc rcícrits a espais de I'iiiihit natural. 
mostren el predomini dc I'ús del verb blanquc,jaar se- 
giiit del de verdejar. per damunt dels alires. Vet ací 
exeiiiples de quan els verhs es refcrcixcn a espais que 
no són prbpiament pertanyeiits a la iiaturn i quc vé- 

nen a ser lii lercera part dels altres casos: 

R . . .  conr (ilrr(i C'i(liz en rnirx rl~, les onu ,  hlunqiieja 10 
pohlri<,iii ( / f .  Krililher,p (Garolera 1991. 201). 

<,... .v 11:s ~lrrer vil~~.v qrre s'lii enfll~iii hlunqukjan coni 
dos rrirloiis cliri.sciirr en ri~ti arhre.. (Ciarcilcra 1991. 
299). 

=... irna illrrli rrhorir vcr<lejnn po1lnncre.s. xipr~r:v y 9110- 
rre 11 cinch o1t1i.v o l~~l1.s c(~iir~~ir(iric, ( I  I'oriibrci rlel,~ 
qu(i1.s negreja rriui estiirrrfl [I<, hron-ri [ I P  K O I I . S S P ( ~ I I ~ ~  
(Ci:iroIerir I Y Y I .  145). 

Rrr~iir /<a\ ficrrlr~.s tl'Atiil~ol se vrliii~,ti iiegrejur iii?.s 
n orien/ ... J, (Garolera I Y l i l .  22L)). 

En I'ohra crinsiderada (Citirolera 1991) hi ha es- 
cassos exemples «n els verbs. referit-se a espais de la 
ntitura. linguin funció transitiva. Vegeni aquesta frase: 

I ) g, Lo.c oliix,rcs s < , ~ . I I P ~ . I - ~ I ~  al vi(r~jer ,fins n Consrlirrri- 
ti(i, cendrejant riqir~lls rosros y foriiiorir pt>rirs hor- 
<lis.\rrls qiioii se Ics (lc,i~va cr6i.rcr ro f r  <~.spirrcli ... 
(Garolera 1Y91. 116). 

Es palesa la capacitat de concentrar en un sol moi 
la significació. que presenten els verhs cctitlrrj[ir. cln- 
pejrrr. enfront de les solucions ariih pcrífrasi: 

Així. prenent I'exeiiiple 1). com a c«nstrucci»ns 
alternatives tindríem: 

- les rilivrr<,s ... crtidregen nqriell.~ rostos 
- les oliver<,s rornt,ii (/e color cciidra ( o  de crilor I I P  

~pn(1rlr. o ceridri).sJ nrlri?lls rosros. 
- /<?.Y o1ii;eres rornf~n cenrlrosor flqirell.~ rosros 

D'on iiiterpreto cendre,jar pcl color de la cendra i 
no pas per altres qualitats aplicables a la cendr;~. un. 
a part de les coiinotacions (d'ascesi, de mort ...). n'hi 
troharem d'altres que ens podcn arribar a traves de 
la nució de temperatura (escalfor, cremor). de textu- 
ra (asprur al tiicte ... ). de no pesantor (facilita1 d'ésser 
emportada pel vent). 

El vcrb crndrejar, en fuiició transitiva. no figura 
en el diccionari Fiihra ni en el DCVB. En el Fahra hi 

ha: Centlrejar 1: iiirr. Tirar a color de cendra (p. 369). 
i en el DCVR: Cendre,jar v. inrr. 1. Ésser de color 
cendrós. 

Les perífrasis altcrnliti\res dels exeniples anteriors 
podrien ser Ics rnaicixcs deíinicions que dotien 
aquests diccionaris: 

- 1r.s olirmrrt,r.. ,friii rirrir n color [ir cc1111r~r L I ~ ~ I I c I I . ~  ros- 
ir1.s. 

- Ic>.s r~lii,err~.s. .. /iin <;.v.vcr ~ l c  color C E I I I I ~ ~ I S  ~iqiielk 1.03- 

10.s. 

1 amb ús del siilijiintiu: 

l e s  (ilii,t3r~*s ... fnii (/,re n<~iiell.s ro.vro.s ririri 11 color de 
ceridrri 

- 1r.s olii:erc2.v t ini  clirr oqrrrl1,v rorrr>,v .vigiiiti (11, rr)lor 
<.<,n(lrris. eic. 

Prideni \,eiire. doncs. que la foriiia analíticic no 
ofcrcix iamp~ic les c»niiut;ici<iiis que inipliquen cl. 
vcrhs usuts pcr Vcrdngiier. sobretrit quan en la pcrí- 
frasi lii Iia I'cuplicaci<i (.oloi (Ir. rl i i t .  destriicix possihi- 
litats iuetaforiques. perqui: dirigciv c;ip ii iiii sol scc- 



t«r les connotacions. Compareni 1c.s o l i v r r ( .~  c~i1r1r.r'- 
grii rr(~rnellr rr>s/os amh qualsevol de les solucions 
analítiques següents: 

Ccimparcm tamhé les perífrasis on no hi ha expli- 
cita1 color rlc. que. en Verdaguer. donen una sr)lució 
mes acostada a la del verb ceridrejrir. indicador de co- 
lor. on. a part del color. englohem altrcs qualitats de 
la cendra: 

- les oliveresfnn de cetidrn n</rir,ll.~ rosio.~. 

- les oliveres ... fniz cendrusos nrlirr~ll~s rosrris. 

Verdagucr expressa sovint el cniitraqt del colrir 
iimh el5 verhs clapejar i ckapar: 

el1 10 rlr<,ro .S<, veuen hlntlqlr~,.~ coii,yrxre. clapejant kr 
vr~rrlo.sa y llisn cordille~rn~> (Garolera 1 O0 l .  41 ). 

«.Yriti It,,s pri~iieres de Irs 4Y illr,s rprr clapejan (Ir vrr i  
lo hluii riel Rhin ... x (Garolrra 1001. 159). 

En la forma de participi pawat Iii Iia niés sovinl el 
verb clrrpejrir' 

.Lo Pirincir SI, di,i.vn i:eirre dcs rlr1.s cii?i.s de Ilr Vnll 

d'/ lrrr i i  fi11.s n Soldeir. clapejar </t. t~vti,q?srt2r 101 

~l l . . :  (Garolera 199 l .  18). 
-Aqirri.vrr P s  clapejada rlp vt,riloros Ireirrs y rI'rili?is 

,fitllo,sos... b' (Rnsch 1992, 233). 
% L o  p11i (Ir, flr~rer (...) lo fijrriirin rlrr~v grrirrs rnoirlnii- 

yrv. lli,se.s ivrrlr>$ clapejade.~ rIr, iiiolr pf>ctir peti- 

y r i l ~ y  i~ io l r  he.sliinr~.(Garolcra 1901. 43). 

En forma ad.;ectival. relacionada aiiib el verb cla- 
par, com a exemple dels textos considerats. trobi~: 

* A  rlrrrrr y e.sqirerrn pnsliirriri ~~oc~l i '~~r i i? ie , r r  r u ~ ~ ~ o r l r i  dc. 
hoi t .~ h1iiich.s c1apai.s de tirgre r~ tlqrc~.s clapair (11, 
hlnrir~lix (Garolera 1001. 203). 

Fixcm-nris que el contingiit adjeciival cnfrrint dels 
vcrhs hlanquejar. verdqjar. negrejar, clapqjar 0 cla- 
par no es refereiv a cap color. ans al contrast d'un cu- 
lor amh iin alire. 

Cl~pejar  sur1 iii&s eti fornia conjiignda que cn for- 
ma participial. La forma ;idverhial a claps. a claps a 

claps. acaba de completar la manera adjecrivel d'ex- 
pressar el c«nlr;i\l cnirc colors: 

eQirinns vesros trrri hprinr>sris, las rl'nqireixnr nir~nrori- 
yrrs! L>PS 11(' SO.S ,fro~il.s />fli.'iri~~ a sos l>rJrr.s . ~ ' ~ n f i i ~ i -  

snn r n  111 mar. i~erdris irirtis. a c1ap.s n1rrr.v'~ (Garole- 
ra 1 99 l .  335). 

. I r  I a e n h 1 1 i 1 1  y a claps. h l n i ~ i  ... ,> 
(Garolera 199 1.218). 

,q Los rii?iplt*.s crrnips rlrd R h e  tnii i i i inr r~ r i cn  Ir1 hr,n?ie>- 

Ilor apr~,yrrrIrr (IP 10 /rn~)~ir/c/Ir i ,  111 i?14,s 11e~~111r11r11i 11 

i170r11tlr~nrlr rir~lt./fc o p n c l ~ .  i: a c1op.s a cIaps. Iri rr i- 
rcni de Ins rr>,sellnr~ (Gartilera 1091. 140). 

A part d'aquestes formes advcrbials I i i  Iia rih rlirri- 

rlr,.s, que I'autor explica a través d'una erliiiv;il$ncia 
en el context segücnt: 

../?.T irrr gros rorrrp~ir 10 (lile sirrr rilli n l l i  F 'P I I~~ ; I IL~ I  

rrr~rrrn~trcjan~. y1 t?irrrhrc ér hlri~i~/iii.s.sii?i, ah dita- 
des o ririir:r negrorr7rrero (G;iriilcra 1001. 45) .  

Despres d'aqucstes iihservacionr suhrc rls vrrbs re- 
ferits al color. i ja dilis el corren1 iIc In intu.ici6, \ ~ i 1 1  in- 
dicar que Verdaguer té presenl cl coiitrast hrillant1m;it. 
la qual cosa es podria explicar per I'liihit de les lectures 
dels clissia Ilatins (pcrqu.? en cert;i mcsura nquesta 
oposici0 en Ilaií cxisteix) o perla pervivi-ncia de la no- 
ció d'aquest c»ntr:ist en les estructiires semintiques del 
catalh (com n llengua neollatina). pcrviv2ncia que atlri- 
ra. si no cn unitats Iexiqiies, en cxplicacions erluiva- 
Icnts. Verdaguer en arliicsi scgon cas. com fa iot sovint. 
reflecteix alli) que t s  suhjaceiit eii la 1lengu;i: 

<</.o cr~lor imerr ('F viu corn d'herha regada sovint; so1.s 

~ I ~ I I I I  r.sccr~~iric rlr, hlrinqrres oieller o ( Ir  rossPs Iiir- 
qr1e.s /lo clnpr~jrr~~ (Garolera 190 1 .  24). 

,<(Lo i?iinrrrr*i) ... evra rei'e,slii. cr1n7 111111 ser/) ~l'r.scrilrr 
ir,rrlo.sri. (le r<'jOIo.s r i r ,  I/iil<:i)ciri. I ~ I I C .  verdean !3 

1luei.ren n In llrrni dr,l sol,, (Garolera 199 1.87). 
e... de irizo rolirrrinrr o l i i l r rn p r r  prrrr rle f i t - r r .  L. (IP I(,x 

111.1 p r i r ? i ~ r  1)i.s 11 del .sPgori c,nvirinl-it, ftriwe. <Ir 
rr~joln iserdenca Ilustro.sa ... . (Garolera 100 1 . 95). 

.(Los i~olrniits) Swti plr,ri.s rl'rrrhrt,.~ L. ric h1nl.s r l ' i r i i  verr 
Ilu.srrós~~ (Garnlera IY'II. 115). 

,<(La pri.srorJ ... t~i».srr~ 111 r~*i 'rrr, i ir l  i r r i  rsrurhrirrr <Ir lo 
grr~.s.sarifl d'rtnri r~riir~rlln. rl'irn negre de satí qrre .S(,- 
g r~ r i . ~  cowi ,se wiirrri~ri [reya com un llrrstrr hlanqui- 
rrós,, (Hiisch 1')92.272). 

Clapcjur i: ¡,,Ir. Forniiir cl:il>\ (F,ABI<~.  p. i X X ) .  
Clapc,jar v. /! l .  T X  clap~r .  11 2.;,71r. Furrnar cl:qxs, ;idquirir cl;~pes. (DCT'B. Vol. 111. p. 1x5). 
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Discurs de Pompeu Fabra 
en el centenar¡ de Marian Aguiló 

E I dia 24 d e  niaig d e  1925 es  van celehrar a Ma- varinnts dialectals de  la Ilengua parlada. la Ilengua eii 
llorca cls actes commem~)ratiiis del prinler ccn- que  escrivien el catal i  Ramon Miintaner. el valcncih 

ti,iiari del naixcment del gran filiilcg. hihliograf i poc- Ausias March i el niallorquí Ramon Llull, Ilengua 
tii Marian Aguiló i Fiister. malauradainent colpida per la decadencia literaria 

Els or&initzi I'Ass«ciacií, per la Cultura de  Ma- quan era arrihada a un graii d e  desenvolupament qiic 
Ilorca, fuiidada l'any 1923 per Miqucl Fullana i Llom- la col.locava cn un lloc ~irornincní entre les altrcs 
p i r t  (Palnia. 1905) entre altres. Ilengües mcdiev;ils. filles. con1 

Ciltalunya Iii era digniiment 
representada pel Mestre indis- 
ciiiihle, Poinpeu hhr:i. El parla- 
nicnt que  h i  féii. fou acollit snih 
una Ilarga i forniidahle ovaciii. 
Heiis aci les par;iiiles qiic digull.. 
amh veii reposada i iills vius i 
espurnc];inrs. 

Des de  Ici C ~ ~ r h e r c s  francc- 
ses lins als ~ialnicrars d'Elx i de  
Ics rcgions orientals d'Ariigii 
fiiis a Ici illes dsiirades. cxistcix 
un grup d e  parl;irs runiiinics que 
h rn ien  iin coiijuiir prou hiimo- 
geni per i.ssrr considerats uiin 
srile 1leng~i;i iiovollatin;~ rnfront 
d e  Icip;iny<il. del franci .~ i ile 

l'italii. Dins A C J I I C S ~  doniini lin- 
güislic es constiiui a I'c<liil mil- 
jaii:i uriii Ilcngun literaria unif»r- 
me on traspuavcn ii penes les 

Marlar, A ) p ~ ~ ! , 7  * i:srw! tP, ,*t!lc? de Mallorc 8, 

1825 Dafrrioiin. 1,8y7;. poeta. rilbleg i biblidgiaí 

ella. de la Ilengua 1latin;i. 
La r cna ixen~a  literhria iniciii- 

da  a niitjan scgle pnssat eiis iin- 
posava la tasca hrdua de  re- 
dreqar i dcpurai- aqiiella Ilengu;~ 
rmp~ihrida.  inipiiriliciida i frag- 
mcnlada durant Iliirgs scgles de  
decsd?rici:i liteririii. Per piirtar 
a cap aquestn iascii c;ili;i iiiia e»- 
ncincnqii prcgonii de  la Ilcngiiii 
a i i t i p  i dc  tots els parlars ac- 
tuals n fi d e  rctr«h;ir els mots i 
els yirs que In Ileiigiia escritii hn- 
via aiiat iihandriniint: p e r i ~  
aqucila tasca de  depurnciii i en- 
riquimcnl ii csi;it sols possilile 
perqui.. inalprat Ics <lil'ertncics 
dialcci;ils. iiparentnient irrcduc- 
iihles. no era cnciir;, ronipuda la 
unit;it d e  la llengua antigii que 

degut'ssim rciiunciar de  recolzar 





DE LA LLENGUA 
(Homenatge als 600 anys 
d'Ausias March) 

' i 

l per Víctor ~ n i / " s  

Acte per la UNITAT 

«Estem cansats d'haver de rlernrinur 
perdó per existi L.. >> 

rnb aquestes paraules de Joan Fuster. el perio- A dist:i home de radio Víctor Alexandrc, qiic 
iinit> bella dicció oficii d'excel4ent mestre de cerimh- 
nics. cnceta 1'Acte per la Clnitat de la Llengua. cele- 
brat el 19 de setemhre a1 tcatre-auditori de Sant Cu- 
gat i organitzat per I'Associació d'Amics de la 
Uncsco de Valldoreix-Sant Cugat. L'assistkncia fou 
d'unes cinc-centes pcrsiincs, i. a part. es reheren una 
colla d'adhesions Ibgicamcnt. per a parlar de la uni- 
tat de la nostra lleneua no Iii havia motiu més es- 
caient que el de recordar Ausiis March. el nostrc 
gran poeta. 

Tot seguit I'escriptor Josep Piera. després d'una 
condemna dels desagradahles fets esdevinpiiis al ce- 
menliri de Sueca. féu ús de la seva veu ner- 

n ~ í ~ . ~ r r a r  lo rndir n ~ u v  pirr<ri). més d'un dels presents 
va tornar a pensar en Joan Fustcr. 

Després de I'esplendida iiitervenci(í de I'escriptor 
dc la Salor. els quatre joves del prup valencia Dropo. 
que confcssavcn haver fet un <<pacte subliminal entre 
música i pocla» cnvairen de rock I'auditori amb I'E- 
legio n V<il+nciri» d'Al Wtiqaxí (trndtiida pel mateix 
Josep Piera) i trcs pocrncs de March Sí com irii  re;. 
.seilyor de tre,y cirrlnls ( X ) .  finlu.siunt, nnzor o riii  des- 
cr~hre (XVIII) i Aiví ron1 qiri tív veir prop (Ir Irr riiorr 
(1.XXXI): tamhi oferí la clissica Bnl<r<in ( i r ,  I<i grir.vr i 
I'evmf,rli de Roís de Corella. Totes aquestcs pcccs Ics 
alternaren. tal vegada per fer més suau el salt de 
temps. amb Ics d r  dos poetes d'aquest segle: Miquel 
Duran (El  <:lfinl <IcI.s socrirrors) i Vicent Andrés Este- 
Ilés ( L B  i w i  rl'irii ~ ) o l > / ~ ) .  El púhlic cls ov;icion8 llar- 
garnent. 

que el scnyor rle Beniarjó. Ausiis March. 
los sciitit cri I'auditori. Havent afirniat «la 
poesia vol ser escoltada o ser dita pcr qui la 
seni>>. el vers de March es difongué per tot 
cl Iliirg i ample del I»c;il amh una sonoritat 
precisa. 

Piera. en recitar cls decasii.lab d t l  poc- 
ma XI.VI. I'cutraordinari V~,l's e verrts. no 
va fer desinereixcr gens les vcrsioni del 
cantan1 de Xitiva. La seva recitació ens 
rifcrí I;i vcrsii, sencera de cada poema (re- 
cordein-ho: les vcrsions rnusicades siirten 
sovint cscapcades). C n  cop sentit «Lo qui 
no sap no piit haver nicree i d';iqiiell qui 
jau en turment e dolor: 1 doncs. jo pcrdon a 
cnscú de hon cor 1 si no son plant del que 
nioti cor sosté- (del poema LXXVII No por 
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La segunii pnri s'iiiicia aiiib la lectura rlcls niissat- 
ges de Jnrdi Pujol. d'Antoni Mir (prcsidcnt de I'Obra 
Cultural Balear) i algun més. Víctor Alexandre. 
adrecant-se iina mica ironicament al púhlic, pregunta 
si cndcvinarien qui. a I'Ajuntanicnt de Sant Cugat. no 
havia votat. feia poc. unii moció sohre la unitat del ce- 
tala (rialles mal cuntinpudes). Recuperat el lo scriór 
Manuel Castcllet, presideiit de I'lnsiitut d'Estudis Ca- 
lalans, remarca quin era el p;ipcr de I'lnstitut en rela- 
ció a la Ileiigun. feni vcurc la iiecessitat d'unii única 
autorit;it per a regular-ne l'ús. tal c«m s'esdcvf en la 
majoria de les Ilengües cliie ens envolten, encara que 
inslitucions com I'lnstitut Lliiís Vives (que aplega uni- 
versitats dels Piisos Catalans) o la mateixa Universi- 
tat de les Illes Halcars puguili tenir una funcilí assesso- 
ra « consultiva. Lamentant que al País Valencia no hi 
liapi cap institucii, d'aqucstes caracteristiquer suggcrí 
als assisienis un joc lingüístic: ~agnleu  el CIIIII  rrpiri- 
r in i l  de Joan Maragall i mudifiqucu-hi tres paraiiles El 
iext resultant sera mallorquí!: si n'hi modifiqueu qua- 
tre. ser6 valencia.. Va reclamar una n«rm;rliva lingüís- 
tica unithria. dieiit que ctili;i arrihar a una llei de nor- 
malització lingüística com la que elaboren ;i Andorra. 
que ~ h c n  segur. sera inodklica,>. Amh la lectura d'u- 
ncs frases (de I'any 1895!). que recordaven als desme- 
iiioriats qui crcn Ramon Muntaner. Ramon 1-lull i 
AusiAs Marcli. clogué la seva inkrvcnció. 

Tanmateix. el plat fort de la vesprada fou I';ictuii- 
ció de I'Orquestra Nacional de C;imbr;i d'Andorra. 
arnh Gerard Claret de concertino director. Aquesta 
formació acompanyh I'Eshart de Sant Cugat en la rc- 
presentació Visrr.s n/ niiir. tres poernes de Joan Mara- 
gall amh música d'Eduard Toldra i reciiats per Joan 
Berlangii. amb coreografia i direcció de Joan Serra i 
Gina C'ubeles. Fou un espectnclc de música. dansa i 
paraula que, en una plasticitat perfecta. va engrescar 

I'audit»ri. No cal dir que es niercsquercri I':iplaudi- 
menl mts  efusiu de tots. 

El politic i linxüista Jordi Carhoiiell (oi i  el darrer 
a prendre lii paraula. Reniarel que eiin actc coiii el 
d'avui cra coinpletament neccssarin. i insistí tina vc- 
gada niés en el fei que el catala Iiavia de ser I;r Ilen- 
pua nacioniil dels Paisos Catalanc. rcivindicant *u11 
espzii natural allargassat. que 6s vulnerable alli on 
s'csircny, al centre del P;iís Valencia,,. Esmeniani la 
frase Ilatinti .cdividcix i venceras>, i la diiii <cquaii el 
mal ve d'Alniansa a tots alcan$an. va tornar a referir- 
se al Fuster assagiste. perrona que seiiipre havia dc- 
nunciat quins eren els ini«lcraiits de veritat: Frlinco. 
IJnamuno. O r t e p  y Gasset. Menéndez Pida1 ... Re- 
cord:~ tamh? el recent Congrés de I.lcngua i Literatii- 
ra Catalanes. celehriit ;I C:iutat de Palma. on pcriona- 
litats d'arreu dcl nión es pronunci;iren púhlicanient. 
afirmkint la unitat de la llengua c;it;ilaiia. Al.ludí iils 
excmples de Llull i d'Aucii.; March. Iioiiics conc- 
cients, en el seu temps. de perlanyer a iin ~ ~ t ~ ) t ~ ~  cultu- 
ral. perrluc el catala va néixer com ;i Ilcngua d'una 
naci6. Entre aplaudimenls sc;ib;i 13 intervencii, dieni: 
<<No voleni qiie I;i prudkncia ens faci tráidors.,~ 

L'Orquestra Nacional de Camhrti rl'Andorra aiiih 
la corcografia de I'Eshart Sani Cugat cloguk I'acte 
fent ressonar les note\ dc la sardaiia de Siiiir Mrirli 

del Crln~g4. de Pau Casals. tert.int d'emnci6 I'am- 
hient i entusiasnicint un públic completanieiit lliurat ti 

la funció. 
F»rcn gairehé tres hores d'iictuacions diverses 

pero perfectament acohlticlee a la firialitat persegui- 
da: una piiroximiició a allo que el critic poi definir 
com a #<espectacle total,,. reblitt pcr I'exhortació de 
Victor Alexandre en ;icomiiidar I'assistencia: <<No ho 
oblideu: les Ilen$ües són issers Iliures. si; pcrii n'lii Iia 
de lliures i tarnhé de capiivcs,, 



Mn. Climent Forner, premiat 
1 per Joan Lloher 

XV PREMIS JAUME I 
D ' A C T U A C J ~  

CKVICA CATALANA 

I - J  

FUNDACIO 
JAUME I 

E 1 proppassat 16 d'octubre, al Sal6 de Cent de I'A- 
juntanient de Barcelona. foren atorgats els Pre- 

niis 1997 dc la Fundaci6 Jaume l .  Li festa. niolt so- 
lemne i concorreguda. fou presidida pel senyor Joan 
Clris. nou alcalde de la ciutat comtal. 

Els csmcntats premis foren concedits en dues mo- 
dalitats: 

- Els XXI PREMIS D'HONOR JAUME 1, a pcrso- 
nes i entitats. que eiiguaiiy recaiguereii en el sen- 
yor Francesc Candel i 'rcirtajada i a I'Escola Valen- 
ciana-kderaci6 d'Associacions pcr la I.lcngua 

- Els XV PREMIS JAUME I D'ACTUACIÓ C~VI- 
CA CATALANA. que foren concedits a aquestes 
sis persones Anna M. Aguilcí i Sahadell, Ala Bay- 
lac i Ferrer. el matrimoni forniat per Paquita Bosc 
Cap6 i Joscp M. Magrinyi Brull. Núria Folk i Pi. 
Climent h r n e r  i Escohrt i Manuel Carcia Messe- 
guer. 

Aquests xuardons es proposen d'homenatjar 
aqucllcs persones que, arreu dels Paisos Catalans i 

sovint d'una manera hen anbnima i niolt sacrificada. 
trehallen a favor de Catalunya cn diversos imhiis vi- 
t a l ~  i culturals. 

Voldríem destacar. entre I'elenc dels guardonats 
amb el Jaumc 1 d9Actuació Cívica Catalana. la figura 
de Mn. Climetit Forner? soci i col.lahorador dc LIEN-  
GIYA NACIONAL. EIs motius que impulsaren el jurat a 
premiar-lo forcn cls següents. segons consta en acta i 
es féu públic el dia de la festa: ~'PerquC com a sacer- 
dot (actualment rector de Viver i Serrateix) i poeta 
s'ha distingit per una caialaniial irreductible que Iia 
mariifestat a través de nomhrosos llibres i dels srus 
escrits en el Full Diocesa de Solsoiia, que dirigeix 
des de fa vint-i-cinc anys. i de totes les seves inter- 
vencions públiqiics. en les quals. anib profund sentit 
pastoral i una cloqüi.ncia remarcahle. dóna mostres 
de solida erudicicí i de gran fidelitat a I'evangcli i al 
País. ,, 

El matcix mossCn Climent fciu I'encarregat de 
parlar en iiom de tots els distingits amh I'csmcntal 
premi. En el seu discurs titiilat ~Paraules d'agrai- 
ment,,. després de referir-se gluhalment als seus coni- 
panys, va posar en relleu les raoiis Iiumnncs i religio- 
ses. no pis p«litiques en el sentit pejoratiu de la 
paraula. que I'han portal sempre ii defensar de pa- 
raula i per escrit la seva patria. Catalunya. al mnrcix 
lemps que va instar tots els catalaiis a fer el maleix. 
solirctot en el camp de la Ilengua, en crisi com es tro- 
ba. Després d'esmentar alguns noms, tant dcls seus 
pares en la fe con1 dels seus companvs de treball. va 
fer vots perque arrihi el dia qiic aqucsis prcmis Jnu- 
nie 1 i altres de semblants ja no siguin nrcessnris. sen- 
ynl que C;~ialunya haud pogut renlitzar-se en pleni- 
tud com a nacih. Ai dels pohles a f e g i -  que per a 
srihreviure necessiten d'herois constantment! Com a 
cloenda. vii recitar una nadnla sevn de I':~nv 1983. ii- 

tulada Lo Ilerigrto 6s 112 p~irrio. 
Felicitem Mn. Climent Frirner i Escobet pel prenii 

ohtiiiput. tant com se'l mcrcix. Enhorahonn! 



motor dels Paisos 1 

T E M E S  D E  S O C I O L I N G U I S T I C A  

El Principat de Catalunya: 

Catalans? (i 2) 

UNGUL N A C ~ O N ~ I  

1 

E n el iiútiiero 20 d e  I . I . F N ~ I I . A  NACIONAI varem 
oferir-vos tres nrticles que  volicn fcr coneixer 

iiIIo que  es  feia pcr la Ilengiia ciitalana al País Valen- 

cih. a les Illcs Balears i Piiiüscs i a I'Algiter. La nostra 

intenci<i era explicar que. malgrat el que  es  pugui 
pensar eii el Principal de  Catalunyti. n la resta dels 
Paisos Cataliins s'cstan prodiiinl t ~ i t  un seguit de fcts 

altameni cspcrancadors pcr al futur de  la nosira Ilen- 
giia. Fins i tot, ;a deixavcm ciitreveure rluc justanient 

ércm els habitants d e  la Catalunyl estricta els qui ha- 

viem de  corncncnr a aprendre rlcl quc  es  feia a les al- 
tres regiiins catalaties. 

Aquestes afirmticions. per0. no  impliquen que 

continuem crcicnt que  el Principal de  Cataluny;~ si- 
guin prccisament la regió dcls Paisos Caialans o11 I i i  

hagi unti coiisci6nci;i lingüística més clara i. de  retruc. 
una conscikncia nacional iiiés dcscnvolupada. l 'amht 
és  cert que  el futur d e  la noslra comiiiiititt lingüística 
passn. inevitahlement. perque el catal:~ i i n ~ u i  una si- 
tuació de  preponderancia en  aqiicsta regió. ja quc  6s 
el  centre del nostre espai l in~üíst ic i cultiiral. i actua. 
per iant. com a rnodel per a la rcst;~ de  tcrritoris. No- 

més cal pensar. en aquest seniit. que  poden opinar 
aquells al$ueresos. aqiiells nordcatalans. nquclls va- 
lencians que  diiiriiimcnt lluiten per deinostrar als 
seus conciuiadans que el catala ?S una llengiiii útil. en 

la qual es  pot viure timh més o menys normali;.;:. 
quaii arriben a Barcelona. la capital cultural. i veuen 
que s'hi pot residii- perfeciament sense saher ni un 
borrall de  la nosira Ilcngua. ja que cl castelli és la 
llengiia dominant. 

Pcr tant. ens  heni de  prcguntar que  paisn iil Priii- 

cipat de  Catalunyri. ja que  la feina que  fan les altres 
regions pot quedar eti el no-res si el centre d e  la e«- 
munitat lingüística n» reacciona com ciil i csdcve. d e  

noii. el motor dels P a i ~ o s  Cntiilniis. Lii reiilitat. pero, 
Cs que, uii cop superada una etapa ni& rcsistenci;il, 

coiii la rlue cncarii viuen ;I la Fraiija de  Punent. al 
País Valcncii. ;i la Ctitnlunyii Noi-d o iins i tot a les 

Illes. 1:t societat d e  In Cataluiiya cstriciii cricara no ha 
sahut definir quin lutur real vtil pc r  s 121 Ilciigiiii cata- 

lana. En :iqucst sentit. el llihrc d e  M.M. Aguilera i 
J.M. Komaiií Actirrrrlv I/P/.\ cr>r!.iirniir/orv ~litlrliiir.v rln- 
i ~ r r r l l  rlt. I'ris coiiier-[irrl 1/14 ~~ritcrlo cns aporta iincs da- 

des prou signiricatives: el 5h'%, dcls criqrrrslsls pcnsu 
que la Cicncralitat d0n;i massa iiiiporii~ncia n la Ilen- 

gua catalaiia. en  rcliició aiiih iiltrcs prohleiiirs qiie 
cal solucioniir: , 7 

tala h:i de  ser iin 

dcls ohjectiiis im- 

perii iin 72.5% 
afirma que I;i 

n » r m a l i t z i i c i r i  

lingiiísiicn dcl ca- 

portants de  Cata- 
lunyn: el 31.8% 
opina quc. e n  re- 
lació amh la Ilcii- 

gua. s'ha prodiiit 
una marginacii, 
dels ciisicllano- 

parlants. perb. 

M. M ACTlTUDS DELS 
, ";lo7 
,,M, CONSUMIDORS 
,.rnm, CATALANS DAVANT 
ioii.. DE L'US COMERCIA1 

DEL CATALA 

contrarianienl. el 
77.2%) crcu que 
C'titalunya Cs iin 
exeniple pusiliu 
d e  cunvivencia 

dc  les dues Ilen- 
gües: rnenirc cl  
7h.J0A, pcnsa que 

a ;.-.:i.2 L 
Portada del ilrbre de M.M. Aguileia i J.M. 
Romani Aclituds dels colisum8dors cafalans 
davant de 1'"s comercial del catala 
(Deparlarnenf de Cultura de la G~neralital 
de Cafalunp. Barcebila. 1 9 9 5 ~  Una obra 
inleressant pei a saber que opinen els 
catalans del Principat sobre la seva !lengua. 
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encara queda molt per fer en relaci6 amh una major 
utilització de la Ilengua catalana. noniés el 39.9 dc- 
iensa que. a Catalunya. I'únic idiuma oficial ha de 
ser el calalh. 

Les dades ohtingudcs pcr aquests dos tecnics de 
la Direcció General de Política Lingüística confirmen 
que no s'acaha de tenir clar quin Iia de ser el paper 
de la Ilengua catalana en la nostra societat. Pntser el 
problernii 6s que ningú no ha definit clarament qui. 
vol dir normalització lingüística, un ternie que no s'u- 
tilitza eii cap m b  llengua i que va substituir el niot 
recatalanització. que durnnt la transició -i encara 
ara- no crii politicanient corrcctc. Aixi. si hé la ma- 
juria de la població pensa que cal avariciir encara niés 
pel quc fa a l'us del catala. hi ha una part prou ini- 
portant que crcu que s'ha anat massa enlla i que fins i 
toi hom margina cls castellanoparlanis. 1. contraria- 
iiient a allo que es diu. no sols aquest darrer grup 
coincideix amh lii drets espanyolist:~. sinó que hi ha 
sectors d'esquerra. alguns integrats en el PSC-PSOE 
i fins i tot a IC. que tamhé pensen així (Joscp M. Sala. 
Jesús Royo. Rosa M. Sarda. Xavier Sarda, Eugenio 

Trias ...). Tot plegat. forqxamcnt ha de fer-nos refle- 
xionar. ja que ens hi juguem el nostrc futur com a co- 
munitat lingüística. 

Per tal d'il,lustrar aqiiestes afirmacioris. en aquest 
numero us oferiin tres articles en els quals es ctimen- 
icn diversos aspectes de la siiuaciú de la llengua cata- 
laiia al Principal de Catalunya. En el primer. el pro- 
fessor Jordi Sedú fa  una reflexió a propusit dels 
hihits linpüístics dcls catalanoparlants. uns hahits 
que malauradament no aliivcireixen I'ús del catali. 
espccialment en el cas de la nova inimigracih noco- 
iiiuuitaria que arriba a Catalunya. En el segon dels 
articles. I'histnriadr~r i antrophleg Gustau Navarro i 
Barba comenta «I'amni.sian de molts intel.lectuals i 
de molts prilítics catalans que seniblen ohlidar Iii con- 
tinuada i rcitcrada imposició de la llengua espanyola 
a la comunitat lingüística catalana. 1. finalment, el 
pri)iessrir de filologia catalana de la Universitat 
Authnoma de Barcelona Alhert Branchadcll exposa 
I'oblit a que el Principat de Cataliinya ha coridemii- 
nai els catalanoparlants de les altres rcgions dels Pai- 
sos Catalans. 

1 La segona immigració 

D urtint el hoor?i irnmigratori que va patir Catn- 
lunya fins hen cntrada la decada dels setanta, 

cci-is indrets dcl país eii van notar els efectes més que 
d';iltres: d'aqui el desniesurat creixenient d'algunch 
de les ntistrcs ciulats. que han vist seriosament niodi- 
ficats els seus hibits culturals. dels quals Iiotscr el 
rn6s embleinitic 6s el comportameni lingiiístic. Exis- 
teixen raons de tipus politic i sociolh~ic que expli- 
quen aquest fenometi: en primer Il<ic. cl regm tota- 
liiari sota el qual es vil produir el pnici-s no facilitava 
en ahsolui la integracih: ans al contrari. hi interferia 
anih intencions clarament dissuasives. A més. I'acul- 
turii~iicih a que f6rcm sotmesos els auidct«ns. a cd- 
pia dc proscriure I'us púhlic i I'ensenyamcni de la 

nostra Ilcnpa. fou tamhé un elenient decisiu perque 
iiquesta anC\ perdent prestigi i. consegüentrnent. %m- 
hit\ d'ús. 

D'altra banda. les ciutets-dormitori que es cre- 
aren. o11 gairché el 100% del5 hahitants crcn immi- 
grats. actuaven a tal1 de guetos i propiciiiven u11 apar- 
taiiieiit que no afavoria gens I'intercanri cultural i. si 
aqiiest es produia. I'tiiitiicton no dubtava a adaptar-se 
a la Ilcngtii forinia a la més lleu insinuació o. f n s  i 
tot. de mancrzi espcintinia i diguem-ne voluntiria. 
C;iI cntendre. a iriEs. que la iriiinensa majoria dels fo- 
ranis van venir a raure aquí per raons de suhsistt.ncia 
i. vist el panorama. és comprensihlc quc la intcgració 
lirigüistica iio fos una qiiestió prioritaria pera  ells. 



En qualsevol cas. és clar que. malgrat totes aques- 
tes evidencies. ara tenim cI que tenim: un país nn el 
mestissatge -ara en diiien interculturalitat- impera 
pertot arreu d'una mtinera fluida i normal i uns im- 
migrats que s'han guanyat un lloc de ple dret en la 
nostra societat a hase de treballar de valeni sense 
que ningú els rcgalCs res: i no seria un bon ciutadi 
qui no assumís con1 a propia aquesta part de la po- 
blaci6. IJna altra cosa és iicceplar cls nefastos hibils 
lingüístics que entre tots -i hn suhratllo: entre tr~ls- 
heni generat. 

El boorii immigratori sembla Iiaver ccdit en el 
coiijunt del país, pero. curiosament. hi ha enmarques 
-bisicamrnt. Ics m i s  prbximes a Barccloiia i. per 
tant. les mcs castel lani tzades c«m el Valles Orien- 
tiil. el Valles Occidental. el Rarcelones. el Baix Llo- 
hregat. el Maresme ... que cnntinuen rebenl un cert 
flux immigraiori, bona part del qiial proccdeix de fo- 
ra de I'Esiat; i aixh ens ha de fer pliintejar molt serio- 
sament que hem d'abandonar dcfinitivameiit certs vi- 
cis. perque aquesta afluencia d'immigrants no 
espanyols -tul i ser encara incipienl- comenqa a 
ser ben perccptihle tot passejant pcls carrers de les 
nostres ciutats grans i miljanes. i aixo vol rfir que cl 
seu pes específic en el si de la societat catalana nn 6s 
gens nienyspreable i Cs probable que vagi augmen- 
tant en els prbxims iinys. Ara bé. les circumstaiicies. 
avui. són radicalmeiit diferents de les quc concorre- 
gueren durant els anys seixanta: aqucsta segona ini- 
migració, que ve de més enlla de la frontera política. 
arriha sense el prejudici anticatala que el r?gim tota- 
litari anterior havia inculcat a la prirncra; cl sistema 
educatiu. amh I'ajut d'alpuns niitj;tns de comunicació. 
ha aconseguit d'integrar lingüísticaiiient d'una mane- 
ra indiscutible la immensa majoria de la població jo- 
ve i. a mes. I'actual situació sociopolíticn pcrmet d'a- 
lirm;ir que. actualment. la Ilcngua de prestigi n 
Catalunya és la catíilana. 

Els mals habits adquirits, pero. ens traeixen un 
cup rnFs. El gruix de la poblaciú catalaiioparlant per- 
sistcix en les seves actituds. i si continuem així toma- 
rem a perdre. Ekctivament, sense cap necessitat, la 
majoria dels catalans fa servir el castclla quaii s'ha 
d'adrecar a algú que l i  sembla quc té la pell més hru- 
na del que és habitual. 1 ara es fa per inkrcia, scnse 
cap interIer?ncia repressora ... ! Aqiiesta imperdona- 
ble desconsideració envers el fnrani. que potser in- 
tenta de bona fe inlegrar-se i cs troba amb la barrera 
de I'oposiciú que representa aquesta iictitud. és. entre 
altres. una de les mancances que cns han de dur al- 
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gun dia ;i I'atzucac final: perqu? més d'un magrebí. 
senegales ri dominica ens iigrairia sinceranien1 quc 
no cl m;irgint'ssini de bell antuvi i li facilitessim I'en- 
trada a la comunitat catalanoparlant, h« i pcrmetent- 
li de fainiliaritzar-se anib la nostrii Ilcrigua. Oue no 
heu sentii mai com parlen el caiali la inajoria d'ti- 
quests marrecs estrangers cscolaritzats a casa n«Wa i 
que encara no alcen un pain de terra'? Pruii v«ldríein 
per a niolts ducenls en actiu la seva c«mpetL:ncia liii- 
güística! Perb no. Aquí. tossuts. hi ha qui s'entesta a 

continuar consideran1 1;i nostru Ileiigua com un8 cosa 
d'estar per casa. quelcrini que iiomés servcix als d'a- 
quí per a anar ;+ coniprar i per a fer-ln petar anib el 
veí de tota la vida: i manté aqucsta laineiitable acti- 
tud, prOpia d'uiia comunitat quc es considrrli infc- 
rior. que és el missstgc que es transniet als ccimpri- 
nents d'aquista segona immigri~ciú. una segoiia 
immigració nova que arriba vcrgc i disposada ;i assu- 
mir allb que trohi i. per Vant. a aprendre I;i Ilengu:~ 
del país que ha cscollit p e r a  sortir de  I;I misi-ria. Ara 
només cal que iiosaltres. els d'aquí. els demostrem 
amh els fets quina és. 

Quinti és ...' ? H 



D'imposicions i d'amnesies 

Q u;in una persona es 
dcsplaqii voluntiri;i- 

n ic i i i  o involuniWria a una 

cunilinitat que no Cs la scvn. 
tC. al mcu  entendre. dos ris- 
cos fonarncniiils: que la co- 

munitat que el rcp prvce- 

dcixi r i  rehutjar la seva 
presi-nci:i o les seves fornies 
ciiltlirals. o h6 quc procedei- 
xi n integrar-lo fent quc 
adopti certcs c;iriicierístiques 

cultiirals prilpies de la cumu- 
nital rcccplora. 

' l imht :  cs producix de 
forma sistcrn~ilica el let que 

iinii part de la gcnt que mal-. 

xil ii unii aitra societat rnant6 
parcialmeni. i d'una iiianera 
triiiisforinadn. prirl del seu 

hiigatge cultural i. s i  iiqlicsi 
g r~ i i x  dc pohlaciii 6s suíicieni- 

nieiit ampli. ;ilyuncs de les se- 
ves i«rmcs culturiils iic;iharan 

imprcyn;ini Iii totnlitat dc la 
societai quc cls hii acollit. 

E n  tina socictiii iniegr;ido- 
rn  i ohertri. políticaiiient es- 
tructurada i ;imh iinii sohira- 

nia reconeg~idn. el fct que la 

cornunitiit d'origen deiiiani als 
nous componcnis d'aquella 

societat que cone!!uin l a  Ilcn- 
pu;r del icrritciri Cs una petició 
d'cutrenia scnLillcsa i d'una Iogica :i la 

c~ual ningú i io  pot posar ohjeccioni. Perii. quan aixii 
passii en unii societat politicanient dcscsiruciiirada i 
seiise i i i ia soliirania reconegiida. la qüestió es tnrn;i 
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complexa i normalment poc favorable per a la 
col.lectivitat que viu sota cstructures polítiques tam- 
be poc favorables a la seva pervivencia. 

El cas catala i espanyol pertanyen a oqucsta sego- 
na tipologia. encara que hona part del món politic i 
intel-lectual catala prefercixi qa t i rn  d'una amnesia 
col-lectiva que li laci obviar el problema. 

El que pndem deduir de I'article 3 de la Constitu- 
ció cspanyola de  1978 és que els ciutadans de I'Estat 
espanyol que no lenim el castcllh com a Ilengua es- 
tem sota una continuada imposició jurídica i p«lítica. 
Aquest articlc no té cap inconvenient a inlormar-nos 
que tcnim cl deure de coneixer la Ilcngua castellana. 
En el moment que una llei dccidcix que un determi- 
nat fet és un deurc -i m i s  si es tracta d'iiiia cunstitu- 
c i ó -  la qücstió es converteix inevilablcment en una 
imposició. El legislador va decidir que era un deure 
perquk sabia molt hé que. si hagués optat per concc- 
dir-nos el drci dc tenir coneixement d'una Ilciigua 
com el castell?i, I'opció hauria pr«<luil una situació 
d'igualtat jurídica entre les llengües que es parlen ;i 

1'Estat espanyol. fe! que els legisladors no estiivcn 
disposats a concedir. 

L:í Constitució espanyola del 7X marca. per taiit. 
I'inici (o una continuació. ara, pero, des d'cstructurcs 
democr2tiques) Cuna clara imposiciv sobre tots cls 
catalanoparlants que viuen a I'Estat esliariyol. ja que 
totes les altres dispvsicions juridiques refcrents a Ics 
altres Ilengücs parlades a I'Estat permetcn úiiica- 
mcnt de disiiiinuir els efectes punitius que I'article 3 
té sobre la comunitat lingüística catalana. 

Algiins es preguntaran. doncs. el perrlui- de la 
continuada i persistent campanya contra I'extensió 
de I'ús del catali per part dcls mitjans de comiinica- 
ció espanyols i pcr part d'algunes associacions crea- 
rles a Catalunya per funcionaris estatals i per pro- 
fcssorat castellanoparlani. En el cas de molts dels 
articiilistes de  la preiiisa niadrilenya. la ra6 és clara i 
antiga: fa temps que van optar pcr la desaparició de 
la llengua c;italana i In voldrien veure convertida en 
un simple record del passat medieval o en mera ex- 
pressió folclorica: 111 seva aposla per un iiacionalisnie 
espanyol unilormc. i eii alguns casos unift~rmal. Ls 
tan antiga i coneguda que no pot sorprcndre ningú. 

En el cas d'algunes de Ics associacioiis creades a 
Catalunya. la seva posició no pot ser obcriamcnt par- 

tidaria de Iii marginació del catali: el context polític i 
social no els permet d'incloure aquesi uhjcctiu en el 
seu programa d'acció. Simplcment opten per exigir 
I'hegemonia del castella cn la glohalitat de la socie- 
tat. fet que comporta de farro I'eliminació del catala 
com a Ilengua. Per aquest motiu. un dels seus objec- 
tius principals és reinstaurar I'hcgemoiiia del castellh 
en el món de fcnscnyament, I'úiiic camp un la rclati- 
va prepondcrincia del catali permct que aquesta 
llcngua pugui niantenir-se amb ccrta igualtat en el 
conjunt de la societ;it. 

;És. dones, normal el relatiii escandol d'alguns 
memhrcs de la iiitel.'lectualital i de la classe políticii 
catalana davant les propostcs moderades de Iii nova 
llei del catala? Al mcu entendre no seria justificable si 
no pürtís d'una amnesia previa quc cls fa ohlidar qiie 
la Constitució espanyola manté una part dels seiis ciu- 
tadans (els no-casiellanoparlaiits) en una cuntinuada i 
reiterada situació d'inferioritnt juritlica i politica. i 
amh la imposició del castell:i cnni a Ilengua hegern0- 
nica. Aquesta amnksiri sols 6s coiiiprensible si tcnim 
en consideraciú que una pan importani dc la nostra 
classe pcilitica i iiitel.lectual ha bcncit seinpre aquesta 
situació d'inferioritat jiiridica del catali. benedicció 
que Iia estat feta dc manera activa -« pissiva-. se- 
gons Ici circumsthricies. Posem-nc un cxeiiiple: a les 
arnni-sics d'aquells qui ara s'csparveren quan una part 
de I'Església catalana dcinaiia un reconeixcmcnt i un 
coneixemcnt dcl catala. cal afegir-hi les amiiksies qiie 
patcix la niateina Església catalana. Aquesta. per una 
banda. fa crides per a la salvaguarda del c;iialh. pcro. 
per I'allra. 6s incapai; de garantir que I'cnscnyament. 
en molts cnl.legis religiosos. sigui majoritiriament en 
la nostra Ilengiia. A més, manté un silenci massn pru- 
dencial daviinl Ics repetides iiiipertinencies del nunci 
del Vatic2 (qualificar-lo d'impertincnt no vol ser in- 
sultant ni desqualificador. és simplcment el mot ni& 
suau que es pcii utilitzar amh un personalge que té 
enyoranp pcr la Barcelona i per I'EsglCsia dcl Con- 
gr6s Eucarístic). Senst: oblidar. 6s clar. la facilitat amh 
que I'Esglksia c;italaria deixa que tina i altra vcgada 
I'Església de Roma i els seus mixims rcspoiisables 
ohlidin conscientment I'cxisii-ncia de la col-lectivital 
catalana i dcls scus drets. 



1 Catalunya i els altres 
catalanoparlants 

s i res nn Iin iinpedcix. (luan aqucsi arliclc arribi ii lunya en els exits actuals ( i  pcitscr la victiiri;~?) del se- 
Ics vostres inans. el Parlament de  Caiiiluny;~ cessicinisme lingiiístic al País Valeiicii. NoniGs cal 

ohli~lnr en  niomcnts claii que  la 
coniunitat lingüíslica ciilslanii su- 
pera els líniits geogrifics dc  les 
comarques gironines. Ileidatanes, 
hsrcelnnirics i tnrragonines (qite 
6s la niancra com algiiiies ments 
rcfinndes es rekreixen actual- 
iiient a les quatre províncics calii- 

hiiiiri iiprciviit una Llei de  política lingüística oii hi constater qiie allii que els secessioiiistes iiivoqueri 
ha un nrticlc que  imposa a Iii (ieneralit;it el niaiidat crucialment :i f av i~ r  de  Ics seves tesis (l'article 7.1 de  
de  <evetllar per la protecciii de  la uriilüt del c;rtiilin i I'Estatut d'autonoiiiia de  la Comunitai Valeiiciana. 
de  c<fomentar I'ús, la interconiuiiicació i la projccció segons el cluiil aels dos idiomes oficials d e  la C'iimuni- 
exterior del catalWn. Aqucsla cliusula. srns suhte. té tat Autiinoms sún el viilencii i el castelli»j va ser 
el seu valor. pero no cns Iiauria d e  fcr perrlre d e  vista aprovat amli I'aquicscl'ncia tan! dels uiis c«m dels iil- 
el fet que durant més d e  c;itorze aiivs la peca clau d e  tres. i que  ni ;ils uiis ni als altres n o  sc'ls ha wcudit miti 
la Icgisliició lingüística a Ciitaliinya Iia negligit la uni- la possibiliini de  rectificar I'espifiada ril niatcix Iloc 
tat de  la llengua i la crcaciii d'un espiii de  comunica- oii es va corncirc (cl krrlirnieni espiinyol): ni quan el 
ciii en  catala. Sorpriii que en rota la trarnitaciii de  la PSOE tenia inajoria ahsoluta ni qiiiin CiU d«niiva 
llci d e  norniiilitz;ició lingüística d e  10x3 a iiingú iio se suport parlamentari al PSOE no s'ha scntit parl ;~r 
li acudís d e  proposar que  la Generiilitai hauria de  rrini de  In idea de  reformar I'Estatut d'autoiioitiia d c  

cia histnrica catalunyesa 
i e r  el País Viileiicii 
srin cls que jii aincixcni: 
CiU invoca púhlicanieiii 
la unital del catiilh. pero 
alliora sigiia uii pacte pnr- 
lamentar¡ aiiih el Partit 
Popular iin s'ohlida un 

vctllar per la unitat lingüística del 
caiiili. i sorprkn niolt especial- 
iiierit que  ni tan sols el primer es- 
horraiiy prepara1 pel Departa- 
mcnt <le Coliura I'any 1980, 
altramcnt amhiciús (recordem 
que assenynlava ciini a ohjcctiu 
~~incl i id ih le~,  rlue el ciitali arribés 
a ser I:i Ilcngun ~ c o m u n s .  dels 
ciuiadans d e  Catalunya). iniposts 
cap mandat a la Gener  a 1' itat en 
aqucsl nspccte. 

Podríem dir. doncs. qiic cls 
$1-ans partits polítics catalaiis han 

lanesj. Ai-a iio LIS voldria cansar I 
I cop tiiis la qüestici. Dii- 

Albert Brandadelles aufor del llihie L1i riurrnalilot improbable rccordnnt-vos Iii hisli~rica resprin- rrcramcnt, CiL! insinua 
1Ed. Empúries. Barcelona. 19961. un llihre b;lsic pei a eiitendre 

sahili tat de  Converghncia i I Jniri i va sgnlficai iealment la niGn,licada Llei que trencarh el seu pacte 

la Comuiiitat Valenciana 
pcr icr-li dir el que haiiria 
Iiagut de  dir dc  hon 
comcnqanient, d'acord 
arnh el criieri d'insiilu- 
ciotis tan respectahlcs 
coni. ves per on. la Real 
Acadcmi:~ Esp:iñol;i. que  
cncrira ara (iiiir1,qrt: 1~111,'?) 

susi? en el seu Diccionari 
que  cl viilcncih 6s iins 

LA NORh,liZLITAT ccvaricdad del cataltíri,~. 

IMPROBABLE Els darrers desenvolupa- 
mcnts d'iiqucslii ncgligcn- 

. - 
del Rirlii deis Socialistes rle Cata- hnguisticade 1983. p;irl;imenl;iri anih el Par- 



lii P<ipul;ir s i  e l  Gover i i  csp:iiiycil tira tinil:iv;int iiii 

dccrct que propos;i unii visiú uni i i i r i ;~ dc I;i Iii\tiiri;i 

d'Espanya. perb que jo  \<ipign iin 113 let  la  iniiteixn 
iiisiniisciú ;i propiisit de la ii<i siciiatur:~ d'iina hiprile- 

ticti dcclar:ici6 s«lciiiiie del Gover i i  esp:inyril sohre I:i 
~ i n i t a t  de In Ileiigua critalsna. 

I l i i a  altr;i con3ctlüCncia d'nquesta iiegIig21ici:i 

histi1ric:i conccrncix la situacici del  cat;ili s la Fr;inj;i 

d'Ar;ig6. Darrcrainent e l  Pnrl:imenl iirapor1i.s Iia fct 
CIS priniers passos d'iin procCs qiie hnuria clc conduii- 

al reconeisement <ilici;il del catal:~ a 13 Franj;~. pero 
ais i i  n t i  h;iiiri;i <Ic fcr pcrdre de vista qi ie ;iqiicsl pro- 

ces \'liauri;i d'liavcr engegat crhriiir. ;inih I;i i i i tcrveii- 
cili. <II ILI I I  IIKL~~,LI. dcls piirtits p ~ l í t i c s  catalniis: J ' i i l t r ;~ 

handa. ai i ih 1';ictuel c(1mposició del P;irl;inieiit ;irti- 

gen's. la inici;itiva d'iificialització del cat;il:i riniiiCs 
pudra t irar eiidavatit ?i e l  Piirtit Popular rcp els e?tí- 

rriuls iiecessaris per p r l  ilcls scus actunls socis p:irl:i- 
i i ie i~t i l r is  del I';irl;iiiiciit csp:iiiyr>I, que ,i;i Iicni vist 

con1 siin LIL. c~ndcsceiidetits n pr»ph?il del scces~io- 
iiisnie liii:üístic v~i lenci :~ ( i  que sovini actticii coi11 s i  

la Fraiija simplenicnt n i ]  cxist is). A q u í  poiser convc 
rihscrv;ir con1 de ~ircif i tús hei i r i ;~ cstat qi ic C i l l  Ii:i- 
~ L I C S  iiiclbs ei i  c l  seo pacte p;irlanientari a i i ih el I';irtit 

i l i r  I 'esi->iici~i qlie Espaiiy:~ r;il ifiqiii I;i Carta 
e ~ i r o l i ~ ~ ~ l t .  les Ilcngiicr rcgiciri:ils o i i i i i iori t~ir ics. i 
< ~ u u i ~ ; ~ w c p t i  les cI5usuIes que p(1Jric11 benelici;ir i in-  
incdi:ttaiiieiit els catal;iiirili;irlsnts rlc I;i Franja. al 

iiinrge de les possihlc\ decisi«n\ del Par13i i i~ i i t  ar;i- 

g«ncs en m;ii2ri;i d'oficialitat litigüística. I'er ;iqlic\ta 
via. Esp;inyn es podria coinpronieire. pcr  cxcriiple. ii 

prryxvcionar edocació r r i  c;iial<i ;iIs catnl;iii«p:irl;iiilc 
de In Fr;inja o s fcr que Ics autoritats adiiiini?tr;iiivcs 
de I;i Fr;injn uti l i tzi i i  iioriii;ilmcnt c l  c;it;il;i. ITiia i i i -  

hrrr iaciú rellcvant és que la Ciirta curoliea de les 

Ileiigücs regional? (i min»rit:iries j n  Ii;i ri?l;it rotific;id;i 

per niés rlc ciiic cstats.' per la  q ~ i n l  ciis;i I;i raiil iceci6 
ccpiiriyiiln ii i iplicnria que entri.\ iiiiiiic.di:itaiiiciit en 

v i ~ o r  a Espanyi. 
E n  definitiva. C'ataluny:~ potxcr 2s cI inolor dels 

t'iiisoc (';ital:iiis. per i i  en ni:iiCri;i dc Ilciigun i i o  pri- 

dci i i  pas dii- que h u  sigui rcalrriciit. scnipre quc. Cs 

ciar. I i i g i m  Ict el propilsit de sei- hoiicstos. E n  gcricral. 
i solirctol dcisani de haiida In rct i i r ic ;~ scritiiiieiilnl. 

I icni de c»tist;itrir que C':it:iluiiyn ha i i l~ i i i id i i i iat  cls cti- 
tnl;in«parlaiils dcls altrcs territoris :i lo rcv;! sort. i 
L.rcc rliic no Cs exngerat de d i r  qiic j;i I iei i i  coriieiiqiit n 

~ i a ~ x r  ( i  prc~ i i  que p ; i ~ i r c m )  pcr  nqucst er i - i~ r  historie. 





La cosa més corrent al col4egi és la iniciació. vo- 
luntaria. a I'occiti, d'una hora cada setmana. En 
aquest cas, els alumnes. abans de gaire. arriben a pro- 
nunciar unes quantes paraules en occita. Hi ha pro- 
fessors que duen a terme activitats per a interessar 
I'alumnat. com ara teatre. És molt difícil de fer-ne el 
balanc. car les iniciatives són molt disperses. Per a in- 
formació, podem dir que en el curs de qrwrrrno (13- 
14 anys). I'occita hi pot ésser escollit com a segona 
Ilengua viva com les altres (angles. espanyol. ale- 
rnany ...). perh no coneixem gaires col.legis on passi. 
car cls alumnes prefereixen triar una altra Ilengua: a 
més. aquest ensenyament sovint no hi 6s pas propo- 
sat. 

Als instituts de haixillerat, tots els alumnes. en te- 
ciria. puden cscollir I'opció oral d'occiti, la qual els 
comporta. pero. un increment d'una a tres horcs set- 
manals de classe; per aixo els alumnes són poc nom- 
brosos. car els punts obtinguts aixi representen ben 
poca cosa respecte al total que cal per a ésser diplo- 
mat per al hatxillerat. Una gran part dels alumnes 
són els que han escollit una tercera Ilengua viva. 
Hem de reconeixer que sovint trien I'occita perque 
tenen un nivel1 massa baix per a anar en una altra es- 
pecialitat (cc«nornia: pero, sobretot. matemitiques); 
aixi. doncs, el professor d'occiti és qui cls acull. i 
molt content de tenir uns quants alumnes. D'altra 
banda. I'occita competeix avui amh altres Ilengües 
que busquen tamhé «clients* per romandre en el sis- 
tema educatiu (són Ilengües que ocupen un lloc petit 
cn I'cnsenyanient. com I'italii. el portugu5s. cl rus...). 
Tot plegat fa que des de la reforma dels instituts 
I'any 1YY2. i del hatxillerat, I'any 1995. el nombre 
d'estudiants d'occiti a hatxillerat hagi biiixai molt: 
per exemple. a l'institut de Elmies vil passar de 61. 
en 1993, a 19. en 1995 (-70 Oh). i a 4. en 1996! (-93.5 
SU entre 1993 i 1996!). A !'Academia de Bordeus. 
passi de 1.160 a 524. en 1995 (-55 %). 

Les universitats ofereixen als estudiants cursos 
d'occiti. pero la Clnivcrsitat de Montpeller és I'única 
que té una carrera completa d'occita. A Pau hi ha un 
comencament i a Tolosa hi ha un DEUG (diploma 
de dos nnys d'estudis) mixt. lletres modernes (litera- 
tura i frances)-occiti. Des de 1992 hi ha el CAPES 
d'occita, que són oposicions per a ésser professor ti- 
tular. N'hi havia pera  totes les assignatures ensenya- 
des. tret per al catala i I'occiti (el base, el cors i el 
bretó ja en tenien). D'uns quants anys en& el nom- 
bre de professon d'occiti ha anat creixent. pero, al 
mateix tcmps, cl nomhre d'alumnes ha anat baixant ... 

Per zlcahar. cal fcr csmcnt d'una esperanp. nascu- 
da fa una quinzena d'anys anomenada Calandreta. 
Calandreta és un repte: ensenyar en occiti i 5alvar la 
Ilengua. Fins a la fi de I'any 1994. I'Estat no volia re- 
coneixcr aquestes escoles occitanes. Ara I'Estai i la 
confederació de les Calandretcs han ~ignat un text 
que preveu que I'Estat cs fari cirrec del pagament 
dels mestrcs. talment es tractés d'una escola privada 
més (I'Administració. pero. hi ha posat tantcs condi- 
cions que. de mument. són pnques les Calandretes 
que poden aprofitar I'ajut). La resistencia contra Ics 
Calandretes és forta. puix que els mcstrcs dc l'ensen- 
yament públic (Educació Nacional) les veuen nornés 
com un conjunt d'cscoles privades (que pusen cn 
qüestió. a més, el principi repuhlicii de la Ilengua úni- 
ca per a totliom). Avui dia. hi ha gaireht: trenta Ca- 
landretes. sobretot al Rearn (quatre o cinc). i al I.lcn- 
guadoc, de Tolosa a Nimes (dissel). que acullen més 
de 1.500 cnlnntlrons. És poc, 6s clar, pero al costat 
d'un estat que no fa res o poc. les Calandretes fan 
molta fcina per al futur d'occitinia. Pel scternbre 
d'enguany. la confederaciú de les Calandretes va obrir 
un col.legi al cosiat dc Montpeller. que servir2 per a 
poder seguir tot I'ensenyament secundari en occith. 

En resuni. la situació de I'ensenyament de la Ilen- 
gua occitana a 1'Estat frances no 6s pas bona i no és 
pas preocupació de I'Administració de menar la Ilcn- 
gua al segle XXI: tanmateix. hi arribara gracies a la 
ferma voluntat d'uns occitans que no es resignen ni 
es resignaran.. 
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La realitat d'una 
comarca clau 

per Víctor Pnllis 

SEDÓ SOLC. Jordi 

Llengua i societat 
al Valles Oriental 

Granollers: Editorial Granollers, 1996 

Collecció Narrativa Catalana 

Jordi Sedó i Sole (Barcelona. 1954) 
és llicenciat en filologia catalana, so- 
ciolingiiista i diplomat en llengua 
francesa per la Universitat de Tolosa 
de Llenguadoc i en llenqua anglesa 
per la de Cambridqe. A mes. parla co- 
rrectament el portugues. I'italia i I'ale- 
many. (5 la persoria adequada -i ben 
preparada-. doncs, per a parlar-nos 
del catala en iuna comarca que el1 co- 
neix molt bé. 

Sedo viu i treballa al Valles Orien- 
tal i, efectivament. dins Llengua i so- 
cietat al Valles Oriental ens explica 
quina 6s la situació real del catala. 
Des d'una acurada analisi arnb meto- 
des objectius, partint de diverses da- 
des oficials -padrons inunicipals d~ 
diversos anys, informacioní rebudes 
del ServPi d'Ensenyament del Catala 
del Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat. de I'lnstitut de Socio- 
lingüistica, etc- passa revista a tots 

els pobles que integren la comarca 
on viu. El resultat d'aixb es una inte- 
ressant obra adreqada a tot aquel1 qui 
tingui interes a descobrir quina és la 
relació dels seus habitants amb la 
llengua del país I que. alhora, consti- 
tueix una eina d'innegable utilitat per 
als instituts que desitgin iniciar el seu 
alumnat en la situació sociolingiiistica 
del seu entorn més proxim. 

El Valles Oriental aplega municipis 
ben diversos. amb iines grans di- 

ferencies pel que fa als indexs d'im- 
migració, factor determinant a I'hora 
de diagnosticar sobre la salut de la 
llengua. Des de la divisió cl2ssica per 
aptituds -1'entén. el sap parlar, el 
sap Ilegir, el sap escriure-, i sempre 
considerant la població mes gran de 
dos. ens confirma, per exernple, que 
Canovelles és una de les ciutats de 
Catalunya amb un tant per cent mes 
elevat d'habitants que diuen no en- 

tendre el catala (14'16%). només su- 
perat per Santa Coloma de Grame- 
net, Cornella, Sant Adria, Viladecans i 
Ripollet. 

La conclusio general 6s que a ma- 
jor taxa d'immigració. menor conei- 

xement de la Ilengua catalana, o - 
des del punt de vista sociologic- 

que el coneixement del catala 6s més 
alt en indrets de poca densitat de po- 
blació (que han rebut. per tant, 
menys immigració). evident que es 
tracta de situacions poc satisfactories. 
Sedó. textualment ens ho fa avinent 
cap al final del Ilibre: .Les localitatr 
amb percentatge mes alt de coneixe- 
ment del catala soii les menys pobla- 

des.)) I avisa que s'ha referit sois al 
coneixement de I'idioma, en cap cas 

a I'us efectiu, que encara esta en pit- 
jors condicions. El concepte de ne- 
cessaria fidelitat a la llengua dels ca- 

talanoparlants ens hi és plantejat 
com a única possibilitat objectiva de 
supervivencia del catala. 

Retornant al primer capítol del Ili- 
bre, intitiilat <(Les Ilengües infortuna- 
des». veiem com Sedó, fent un bon 
rephs d'altres Ilengües sense estat 
propi abans d'entrar a parlar de la 
nostra, ens fa veure que no tot son 
flors i violes i constata que són moltes 
les que pateixen una conjuntura rnolt 
pitjor que la del catala i que. en molts 
mes casos del8 que podriem arribar a 
imaginar, la situació es terminal. 

Cai agrair I'estudi d'aquest socio- 
lingüista i les receptes que proposa. 
No fos cas que, tard o d 'ho r~ ,  aca- 
bessim essent una iiengiia ivfortcina- 
da mes. 



La serie C A T A ~  
continua 

per Mariom Serrn 

Ruaix i VINYET. Josep 

Catala comp/et/l: 

COMPLET/l 
curs superior de llengua 

Ara be, aquestes faceter de I'autor 
no  deixen de banda la que i es carac- 
teristica: la d'home analitic, critic i m -  
parcial. Sempre basant-se en una pre- 
via i profunda analisi de la Ilengua. 
Ruaix no s'esta de denunciar -encara 
que sigui molt s u b t i l m e n t  certes 
postures per part de les aiitoritats Iin- 
güistiques (IEC) que provoquen deso- 
rientacio en I'usuari de tii<cionaris. És 
el cas de la pagina 28, en que, tot llo- 
ant la tasca de la Secció FiIciIogica, dei- 
xa anar que .a vegades e5 produeixen. 
larneiitablement, retrocersos. desva- 
cions i errades~b. No cal srr gaire espa- 

curs superior de /lengua 1 ( 1 vilat per a entendre qiie es referex es- 

La revisi0 I actualització de les 
gramatiques de Josep Ruaix continua. 
Del Carala progressiu ( 1  i 2) passem al 
Catald complet, que correspon a un 
curs superior de Ilengua, dividit. com 
anunriavem en un articie anterior, en 
tres volurns. el primer dels quals pre- 
wntem avui. 

El Catala cornpletll te una primera 
part, formada per quatre Ili<ons, o te- 
mes introductoris. sobre I'us i la historia 
del catala, amb dades actualitzades i 

mes exemples respecte de I'antic Catala 
l .  La segona part I'ocupen la fonologia 
i 'ortografia. que configuraven també 
aquell metode de color groc, el qual, a 
partir d'ara. ja podrem posar en un 
prestatge menys assequible de la Iiibre- 
ria, coma reliquia d'un altre temps. 

Si la nova serie es, en conjunt. més 
afinada i ampliada, en aquest volum 
trobarem un seguit de novetats. algu- 
nes de les quals encara no figuren en 
cap altra gramatica. com és ei cas de 
I'accent diacritic en textos antics i el seu 
ús potestatiu en mots poc coneguti (p 
93. remarques 2 i 3). 

Ja com a ampliació del metode. te- 
nim altres punts forca interersants. 
corn els sistenies d'ordenació alfabeti- 
ca (p .  45i, la r~guidri lzdrió de cog- 
noms (p. 65. nota 1). a separació a 
efectes tipografics (p. 71). amb con- 
sells qiie tenen molt en compte I'estP- 
tira d' i in text. o tambe peculiaritats 
fonetiques de rones molt concretes, 
com les variants d'articulació de la o 
(p. 100. nota 2).  

Moia Ed Ruaix, 1997 

Col leccio Narrativa Catalana 

Vaportació mes important, pero. t's 
la Ii<o 10. ((Limits de la neutnlitració 
de A, E, O atonesi,, conceptes que ereri 
recolllts anteriorment en notes a peu 
de pagina o dins Punrs conf1;ctius de 
catala i que ara adquireixen el rang de 
«lli<ó», prbpiament dita. Considerem 
aquesta aportatió tan important per- 
que el coneixement i l'assumpció del 
seu contingut. especialnient per part 
d'aquelles persones que es dediquen a 
la comunicació. en8 estalviaria moltes 
enrabiades cada cop que engeguem la 
radio o la teievisió; pero axb  ja son f -  
gues d'un altre paner, unes figues que 
ens aqradaria de «tastar>> un altre dia 
en un article a part. 

Reprenent el fil de la recensi6 que 
ens ocupa, Ruaix es renova, i aixi tenim 
que a panir d'ara fa servir els simbols de 
I'AFI (p. 45) per al codi fonetic, com la 
resta d'autors d'avui. Ruaix s'actualitza. 
grafia amb k. w i y solament aquells 
noms estrangers que encara s'escriuen 
aixi (p. 42) i afeyeix noves lexicaiitza- 
cions (parqung. vater, aquelarre ..) a les 
queja citava, amb les formes preferents 
en el cas d'algiines accepcions recents 
(p. 43) Ruaix ~voluciona; fins i tot pot 
semblar aqorarat quan proposa d'es- 
criure neumaric o pitza, atesa ia popula- 
rittació d'aqu~stes paraules (p. 116). i 

també defensa la pervivencia de dues 
fórrnules, segons el registre ernprat, en 
aquells casos en que la proposta nornia- 
tiva. a vegades encotillada unicament en 
I'etimologa. s'allunya de la popular (p. 
e., eczema i eaema, pp. 87 i 117). 

aquest afany critic, d i ~ r n  que és impar- 
cial perque dona la raó a qui la te 
quan la te. tant s i  i.5 sant de a seva 
devocio com si no. V ~ i e m ,  doncs, que 
abona Coromines - d ~  qui el separa 
aquell perlpera davant d'infinitiu- en 
moltes qüestions. com ara la grafia 
iraidor sense dieresi. i que. al mateix 
temps, 6s capa< de ser critic fin8 i to t  
Pnvers Fabra d e l  qual ér i in gran se- 
guidor- en aquells temPs en que 
convé que tothom es pot equivocar. 
També posarem per exrmple la dis- 
crepdncia en materia de dieresi (p. 77). 
la que creu que la llengua francesa ha- 
via iiifluit molt Mestre Fabra i que aixb 
explica excessos de dieresis que en 
frances serien simplement diacriliques 
i que en la nostra pronuncia no okrei- 
xen cap dubte (laica1 per bican. 

No en8 allarqarem mes en ñnalisis 
de novetats del Catald completll. Sola- 
ment afegirem que es una gramatira 
d~ nivel1 superior que qualsevol persona 
amb coneixernents solids de ia Ilerigua 
tiaiira de tenir, un treball del qual I'au- 
tor en8 confessa que esta satisfet. tret 
del color que n'ha resultat en les tapes, 
que el te molt preocupat. perque. per si 
no ho sableu, la qamma de colorj d'a- 
quests metodes tamh6 ~ 5 t a  escrupolo- 
sament estudiada per en Ruaix. Des 
d'aquestes ratlles volem animar-lo dient 
que el to del primer volum del reu curs 
superior de llengua ens fa pensar en un 
pastis de gerds. cosa que, ben mirat. fa 
que qualsevol contingut gramatical. 
sempre den8 per a I'estudiant, sigui 
mes atractiu i facil de pair. W 

guionet en els mots cornpostos I en 

JOSEP RUAlX 1 VINYET 
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pecialment a I'assiimpte de a 
polemica supressio sistprnatica del 



Ida principalfinalitcrt d'aquesta associacih és contrih~tir a Ir normalitzncih. 
estltdi i hon ~ í s  (le la Ilengila catalana, i qfermar-la i difondrr-lu 

en tots  el^ amhits dels Paikos Catalnns. 

m Soblicitud d'inscripció com a soci de LLENCUA NACIONAL 
Quota mensual: 500 ptes., que us cobrarem semestralment per banc. 

- Enviament de la revista I.I.ENGUA NACIONAL. 
- Mantenir ennovat el soci dels principals esdevenimcnts de I'Associació. 
- Podcr participar en totes les activitats i actes que fem. aportant-hi suggerimcnt i 

iniciatives 
-Poder assistir a les reunions de I'Assemblea General. en veu i vot. 
- Possibilitat dc formar part de la Junta. 
- Dcscompte del 25% en les publicaions de i'editorial Oikos-Tau i La Rusca edicions. S.L. 

m Soblicitud de suscripció a la revista LLENCUA NACIONAL (és trimestral) 

0 Preu anual de subscriptor regular: 1.500 p1t.s 

0 Preu anual de protector: 2.500 ptes 

Banc 0 Xec 

Nom ...................................... ..Cogni~ms 

Adreqa .................................................................................................................................... 

Codi postal.. ................................ .PohlaciC, 

Comarca 

Domiciliació bancaria 

Entitat 1 1 l l l Oficina LLJJ Control LU Núm. compte U 

Data ................................................. Signatura Envieu nquesta butlleta a: 

Nora: Por (1 ,fi)rii ~ I P  / 'ES/<II  L , .S~(I I I ,VO/  

11; 1111 1111 25% d'1111gtt1~~1if e18 P/.T /lrcail.v 

LLENCUA NACIONAL 
Apartat de Correiis 24057 
OXOW RARCELONA 

- P/. r l r  cotiflrcrc,: /%Z) 456 <Y<? 7v 
- e-t111ii1: r.sori,qI~~.s(fl~lir.i~irr~r-r~ri~~~.e.s 



FUNDACK) 
JAUME I BALDN ED(AC 

Convocatoria per al curs 1997-98 + Dotació total 13.000.000 ptes. 

Aquests prernis, destinats a I'estímul I al  reconeixement Cambit d'actuació és el dels Paisos Catalans 
de I'escola catalana. són dotats oer la Fundació Jaume I Coroanització dels orernis comota amh I'assnssoramnnt ~ ~~ ~,~~ - - ~  

amb es aportacionsde S receptors del Ilibre-nadala qLe ae la Delegacio ~'Ensenyament catala o'Ornn Jm C; tdra 
la F ~ n d a c o  tramct cada anv a les oersoncs ntcrcssaaes E,s Premis Baldir i  Reixac son convocals en tres 
pe r la  nostra cultura. modalitats: 

PREMIS A LES 
ESCOLES 
12 premis  de 500.000 
ptes. cadascun. 

Sera premiada la qualitat 
global de I'actuació 
escolar en I'aspecte 
concret de la catalanitat. 
Es indispensable que el lloc 
que ocupen la llengua i la 
cultura catalanes en el 
conlbnt de les activitats de 
I escola s adigui al Prolecte 
L nguistic del Centre 

Pera participar-hi cal omplir 
i trarnetre el qüestionari que 
facilita la Fundació Jaume 1, 
aixi com ladocumentaciá que 
s'hi demana. 

i no premiades que desitgin 
optar a aquesta convocatoria 
només caldra aue oresenlin 

PREMI ALS 
MESTRES 1 ALS 
PKOFESSORS 
Dotat amb 800.000 
pessetes que es 
distribueixen de la manera 
següent: 
400.000 ptes. al treball 
guardonat, i una 
subvenció de 400.000 
ptes. per a contribuir a la 
seva edició. 

Sera atorgat a un treball 
inedit de tematica 
pedagogica que 
contribueixi a 
I'ensenyament en catala a 
qualsevol ambit educatiu. 

Cal acornpanyar els treballs 
-presentats anonimament i en 
dues copies- amb la fitxa 
d'inscripció cornplirnentada. 
dins un sobre lancat. 
A rertarinr no hi ha de cnnslar 

PREMIS ALS 
ALUMNES 
62 premis  d e  100.000 
ptes. cadascun, en llibres 
catalans a escollir pels 
interessats. 
Seran atorgats a treballs 
escolars fets. 
preferentment. en equip  
per alumnes de qualsevol 
niveil educatiu n o  
universitari. 

Els treballs hauran de ser en 
catala i podran tractar de 
qualsevol de les arees de 
coneixements dels diversos 
cicles escolars. aixi com 
esser resdltat d activitats 
oe l escola cxr...r, uiis 
\iisitas, periodics escoiars i 
diaris de classe. col.leccions. 
audiovisuals. etc. ldels rnurals. 
les rndquetes rndnua tals 
mt.5 gran? oe 60 x 60 cni . 
nornes se n'adrnetran , , - .~ . 

el qüestionari actuaiitzat, ei nom de iautor sino nomes fotografles) 
cense necessital d'aportar el titol del treball. 
docurnenlacio nova. El Jurat considerara d'una 

A I'edicio del treball premiat manera especial els 
No ooden ootar als Premis s'hi tara constar el orerni amb treballs aiie sunosin iin ~.~ ~ 

es escotes a gurrroonauvs el q -a tia esta1 g,ar3onal aprofundiment en larealitat 
-n C O ~ L O C ~ I O I  PS anvr 01s E "-iat podra d !*o I r ptarn nacional catalana i en la 

o deixar-lo sense adjudicar. 

p. .- .. ~ -. 

ASPECTES GENERAIS 
Els treballs i la docurnentacio s'han d'adrecar a la 
FUNDACIÓ JAUME l 
Aribau. t85.3r.Tel i FAX: 200.53.47 - 08021. BARCELONA 
El termini de oresentació s'acabara el dia 16 de febrer de 1998. 
F ? iri, ia .: ";ii'ie$os ner corre,. I .  .S' ,-rr II n CI<'~YICS ( ~ ' ~ ( I ~ c E I J  

n07iC5 SFra? í i ' I IPPSC\ 5 ó I 1ril3.ii<:P ,., L<>l'blo L r n 

tf?rnesa es o n ' ~ ,  i r  a 9 oc 'corci 

nostra tradicio cultural. 

Els treballs s'acompanyaran 
d'una memoria breu. no 
rnés llarga de dos fulls. 
on s'especificaran les 
rnotivacions. les 
circurnstancies. la manera 
com s'ha fet el treball. etc. 
Quan es tracti d'alumnes 
d'educació infantil. del cicle 
inicial d'Educacio Primaria o 
d'Educaci0 Especial, la 
memoria podra ser redactada 
pel mestre. 

Per optar al premi. cal 
acompanyar cada treball arnb 
la fitxa d'inscripcio, segons 
el model que eri facilita la 
Fundacio Jaume l. 

No seran admesos els treballs 
que no vagin acornpanyats 
de Vesmentada fitxa 
d'inscripcio complimentada. 

~- ~- ~ ~- 

Els treballs no premiats podran esser recollits des del 20 de juny 
lins al 17 <octubre. previa presentacio de la fitxa d'inscripcio. 
La Fundacio Jaume I podra disposar dels lreballs prerniats duiant 
un any per tal d'exposar-los i prornoure'n la difusio. 

Premis BALDlRl RElXAC Arnbelpalrocini honori1,c de la 

m Generalila! de Calalunya 
2 Departament d'Ensenyamen1 




