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EDITORIAL 
ASSOCIACI~ LLENGUA NACIONAL 

*I qul ho pennet, alxb?. La pregunta havia sorgit arran d'una xerrada sobre la 
sltuaci6 de la llengua cWana a I'actualita en una classe de C.0.U.m I amb un 
4 x 6 ~  simple i dlrecte I'alumne, sorpde davant la prbpla constatacb del pmbie 
ma, felaesmental greu perlll d'interferencia i substitucl6que amenaw lavltantat - .  
i la unitat de la Ilengua, malgrat les estadístiques d'organkrnes oficials, malgrat 
els inf0rn-m constanrs @un 4oi va bB* fomint uns llibres de texl sovini m6s 
desinfwmadors i tEipics que realistes. 

D~uent  la simplieitat t o w  ingenua d'uns 18 anys que acostumen a exigir explC 
cacions quan la matitat negligeix allb que aprenen, el professor tot just va podsr 
respondre amb un altrii intenogant pel cap baix m l t  m& coipklor: N¡ qul no ho 

El *qub primer aplegava massa culpables. Culpables per accbns o per om&c 2' 
siom. Una gran part de la mietat semblava haver paotat que rl '~& &:'!: 
impoitava gaire, ja anava prou bé o satkfeia amb escreix lntersssos forana 
~ ' ~ n i c a  victima continuava essent una llengwa cada c ~ p  menys necessiiria i que 
la societat s'entestava a desintegrar, empobrlr i condernnar sota les Iieb Im 
ri(ilMm de la llengua més forta-una ~&ua que era. al capdavail, la ~ m a  
innocent amb més protagonlsme tbplc d'aquest pak. 

El segon qui* aplegava de segur persones t bísütucions que s'afanyaven Indivi- 
dualment per restituir una oficialitat mai no atese, tnéa aviat erticle de luweir que 
no pas realltat social; persones i krrrriftídons que no estaMm d'acml amb el 
menyspreu i la degradacid de qu8 la llengua Catahnaem objecte, pero aqw8tes 
vduntats 1 accions podien restar ermades precisament per llur indMdualltat, 
podlen mmandre est&ils per Aur manca de r e d ,  podlen anar a ompllr la boca 
del8 enemics del cata@ que no dubten a etiquetar-les d'augurts explosius. 
defermes idedogiques o sengacionalismes pamfletarls. 

En aquel1 moment acabava de gwtar-se l'Associaci6 Uengua Nadonat. FWqu8 
qusn vam haver de respondre q u i  no ho pemelr? per tal de bandejar qertnbk 



narho. Tot jusl un parell de mesos m6s tard 4xactament el 24 de juny- es van 
signar els estatuts d'una associacid que havia nascut per tal de lluitar per no 
perrnetre-ho. El quin ja no freturava d'interrogants. 

Heus acl, don-, els objectius de LLENGUA NACIONAL: 

D'una banda, la difusib dels problemes que impedeixen la normalització plena 
de la nostra Única llengua prbpla. Cal que el poble rectami col.lectivament els 
seus drets oposant-se, tant a I'extermini de mots genuins,com a la subordinacib 
que ocasiona de fet el bilingüisme de dret. I cal, sobretat, una accW conjunta, 
una associació on tothom qui vol lluitar per la llengua podre aplegar-se per tal 
que les accions i les veus individuals fonnin ressonadors socials en el chnem 
d'una associacid que sJest8n per tot el territori de parla catalana. 

Els problemes individuals han d'inserir-se en I'hmbit lingüistic nacional. Nom6s 
aixiCatalunyagaudi&de conscibncia lingülstica pn3pia;altrament cal vetllar per 
I'extensi6 d'un ús quotidlanament i constant agredit per I'imperialisme centralls- 
ta. El catala, -no ens enganyern- no es parla pr& al caher. Adhuc els joves 
catalanoparlants empren I'espanyol com a dlengua mes progre. en l lun rela- 
cions socials, la qual cosa respon directament a maniobres pdltiques de deses- 
tabilitzacid i de desintegracib de la Ilengua. I organismes oficials i mitjans de 
cmunicaci6 s'apleguen submisos al regionalisme llngülstic claudicant en nom 
d'una falsa cortesia. Cal denunciar el genocidi linglilslk amb nom i cognoms de 
culpables 1 cal estimular les actituds de lleialtat a la propia identitatcultural. 

Perb no n'hi ha prou de denunciar, cal anar a cercar les autoritats competents i 
demanar-los explicacions en nom d'un pobie que tambe hi t6 dret; i finalment cal 
vetllar per la qualitat i per la unitat de la llengua catalana amb el respecte per les 
seves wiants dialectals. 

Una tlengua pobre equival a un pensament esclau i auan obrim la via de la 
interfedncia estem caminant c& a la substituci6. ~h dignificar la llengua 
maltractada des de fora i des de dins: hem de fuair de la trama de 1'0s. del catalh 
que es parla, plqub I'ús serva encara l'estigmáde la reprehó, de la'prohibicid 
que va convertir la llengua en dialecte espanyol i no podem aixecar el basti6 del 
catala sobre els fonaments de les imposicions feixistes. 

No volem el ~lightisme- t o t a l i t  que s'autopmlama cata¡& espanyolista i ens 
nega la llibertat d'usar tots els mots de la nostra llengua ~pequb s6n &una altra 
contrada no barceloninam o qerqub s6n arcaicm. 



A un poble Iliure, I són sobreres les cotilles que etiqueten les paraula Ekr mQls 
esduwnen ercaics quan no s'ussn. No nelxen arcaics. A m& a més, guhi digW - 
corrapondr& al catala del Nord? 

Hom pot pagar mol cares les rebaixes analfabetirzadwes: ens poden coslrtr la 
unitat de la Mengua. Altrament, cal denunciar la delinqühncla IingDistica tan 
freqbnt a homs d'ara, que manifasseja a pler els textos de lea autoritab 
lingüisticas per tal de crear anoves normesr al gusí d'uns quants digaqum de 
moda, la polltlca de &nts caps tants barre* foraalta i anihila qualsevoi IWnt 
de restablir la necessltat d'una llengua rica 1 culta ' 

La nostra LLENGUA NACIONAL, un concepte ja d W  per Pompeu Fsbns, ha 
d'ésser una llengua amb cohesió interna i arnb diferenciació externa. 

Aquests són alguns dels objectlus que compartim els membres de llengua 
Nacional. Objectius, al cap i a la fi, tot just perca@&s en el marcd'una rllengua 
per a una nacibw, una llengua única, cense I'amenap constant i I'agressib 
hodierna del bllingülsme. El fet d'aconsegulrho o no, depbn de tñs i cadascun 
de nmtires. Nogensmenys, els perilbcebdalsque s'oposen a aquesZs objectius 
es poden resumir en: 

1) El victimisme d'un poble que negligeix la seva autodefensa. Els autoodk, 
nodrits per regionalismes desintegrad4f8 que atempten contra la mem2)ria 
histbrlcadels&lans. La propedad 'un catalanisme disfressatds p ~ O h  
cia que no acontenta ningú i que, quan con*, es marfon en una mene de 
nacionalisme ulight*, tret de lesgolfes del folklore o del miratge, per a l e s g m  
ocaslons del ball d'urnes, i que no t6 res a veure ni amb catalana ni amb 
espanyols; i altrament, com que nosiidentifica amb ningi5, no ajuda ningú a 
identificar-se ; tot just crea desconcert, reoel, incomprensions regressives que 
no pas debades algú ha d'utllltzar per tal d'afeblir la consci&ncia nacional. Al 
capdavall, I'unic pkelitiame vigent sempre estira cap al centre. .. La con, 
qbhncia indeiuglbie i ben calculada éa I'autoodl que neix del sentiment lntirn 
d'un seny que excusa interessos o covardies, quan no els amaga... Qui pot 
trencar el cercle malen? 

Cril condncer un poble masaarepapaten el plany autocomplaent de catacumba 
a comprometre's amb realitzacions concretes i sobfetot amb una espera* 



2) Els interessos inconfessables que enganxen molts culs a la cadira* amb 
lligams de poder o d'or i obliguen els ~interessab a omplirse la boca de la 
Ilengua, de la cultura o de tebrics i bolrosos ufets diferencial*, a I'hora que 
advoquen a gratcient per un bilingüisme rastrer que coma ambdues Ilengües, 
oposa llurs parlants i fomenta imposicions lingilistiques, en una guerra sorda per 
supremades absurdes i usos manifas6e)ats a pler. lnteressos de capelletea 
ollg&rqulques que corsequen esperances i ens fan mmandre presoners d'una 
transici6 eterna, mentre llurs protagonistes -a la llum o a I'ombra- es mengen 
el pastls de la diada, es reparteixen I'or de la senyera i ens ensarronen amb 
reivindicacions de tardors ventudes tostemps. 

3) L'amenaca cruent del -naolermuxisme*, al servei exclusiu de les consignes 
de I'imperialisme lingüfc. Fruit rastrer d'unes ideologies tocatardanes-que 
Identifiquen 4 ho simulen- els drets lingüistics d'un poble amb htasrnagb 
rics elitismes opressors, per tal de posar una bena als ulls d'altri. ~emagdgks 
amb tints de preteses revducions populistes aue iunuen amb cartes marcades . . -  
perla llengua m& torta quan titllende verinosa una llengua precisament perque 
és c e w  d'identiiicar-nos. Aixl. doncs, el *neolerrouxlsme* es disfressa adés i 
ara de progressisme si fe no fa revolucionari, perd, com a bons agents de 
I'imperialisme, aquells qui el practiquen foragiten a gratcient el respecte a les 
minories, a les diferbncies, en nom d'un fals -intemacionalisme= anorreador. No 
hl ha internacionalisme sense nacid. Nlngú no pd Bsser com els altres si encara 
no ha assolit la possibilitat d'ésser el1 mateix. Esclar que ells ho tenen ben resolt, 
peque pertanyen a la NACION. I aqul, no hi caben eubterfugis de pretesos 
progressimes, sin6 el poder d'un quants p re tmen t  pmgressistes -colla i 
capelleta-. Al capdavall, I'única vlctima innocent continua essent la Ilengua, 
que, a més, ni es poi defensar, ni hi enthn, en tot aixb del poder. .. 
Heus aci el breu resum d'una situació, d'uns pmblemes , d'unes conclusions 
que ens han aplegat i ens han fet pensar que la creacib de LLengua Nacional 
pagava la pena. ~&ensmen~s l'~ssociaci6 Llengua Nacional havia de tenir una 
veu propia, una veu que no depengués de mitjans de comunicaci6 oflcials, ni . - 
d' inkreks e~tralin~üfstics. Avui estrenem aquesta veu en forma de revista 
mensual. 

Heus acl la primera victoria; si m& no gaudirem de la possibilitat de comunicar- 
nos amb qualsewl indret de la Catalunya sencera i de dir al carrer allb que 
haurfem de sotmetre a cau d'orella. 

D'ara endavant I'avenir i la utilitat de I'associaci6 6s a les vostres mans i a les de 



tots els possibles membres que vulguin participar en el projecte de la nostra 
llengua nacional. 

Vdem que aquestes prirneres pagines senreixin per a oferir-vos I'associaci6 1 per 
a convidar-vos a lluitar per la identitat, perla dignitat, perla unitat i perla llibertat 
d'un poble. 



LA VIA ÉS OBERTA 

Alfred Badia (Barcelona) 

Supo80 que no 6s cap despropbii que atempti contra el sentit cornú, assenyalar 
que allb a qu8 hern d'aspirar a Catalunya, després de trenta-nou anp de 
franquisrne i de la instai.laci6 entre nosaltres d'un gairab4 50 % de castellane 
parlhts sobretot durant els anys seixanta, 4s a disposar d'una llengua alhora 
viva i imntaminada, és adir. no deturnada en sentit de rnediatitzadal&icarnent, 
foneticarnent i rnorfosintacticarnent pel castellh irnperant, amo de la rnajoria deis 
mltjans de cornunicacib. (Si prescindlern d'aquest principi d'incontarninació, no 
podriem parlar aleshores de LLENGUA VIVA, sin6 d'un pre-patub resignat a 
aquella rnon que alguns analistes m66 crltics que lluitadors auguren). Ara, una 
llengua arnenapda wrn el catala no pot aspirar a perdurar com a llengua viva, 
si no es determina el seu centre de gravetat, cavall de batalla de les p ic ions 
enfmntades. Com a llengua viva, li toca ser una llengua de carrer, de felna i de 
llar, de diriri, televisic), cinema, teatre i actes públics tipus confedncia, serrnó i 
municació política i social, 6s a dir, realrnent parlada i qarlablem, a nivel1 
estandard i popular. (A nivel1 culte i cientific, I'obligat sedas dels usuaris estalvia 
problernes): I &m a-llengua no degradada, queno rellisqui pel pendent de la 
desintegracib ha de plantar cara a múltiples calcs, rnanlleus, barbarisrnes, 
deformacions fonbtiques, ernpobrirnents expressius, locucions forasteres, etc., 
aue les circumstancies socials i polltiaues abans dites introduiren i lntrodueixen, 

els rnigrats rnitjans actua¡s de krmalitzacid no són prou enbrgics per a 
corregir. I encara un altre factor assetja la vida de la llengua esthdard, correcta 
i no correcta, la substDuci6 del catala pel caetelltl en rnolts usos parlats corrents, 
manifesta en certs sectors de la societat i tendencialment creixent en 1'8rnbit 
general del país. Per a un plantejament realista, cal wmenpr per ser conscient 
d'aquest estat de coses, ens plagui o no ens plagui. 

Aixl, si 4s que hern d'aspirar a la correcció de la llengua viva (una correcció no 
pas Wssa i engavanyada, sin6 tan natural com la que exlstia abans del 
franquisrne), hern de reclamar una actitud que no secundi els aspectes m4s 
desintegradors de la tendbncia. Una astúcia reivindicativa ha d'elirninar allb 
que,en el lbxic i en el sistema de la Ilengua, condueix a la patuesització, salvant- 
ne les ensulsiades arnb la restitució del que 4s genuinarnent catala, sense que 



sin6 de qui d i  de saber, d repara cid 1 autMftat social per a condnciar ta 
situació present 1 graduar- e¡s iitjans de rectificaci6. A ~atalun~a, que dlspo- 
sem de I'lnatitut d'Estudls Catalans, ),quin aitre organisme competent pot fw 
aquesta feina? El8 qui s'erigelxen en neomodeladom de la Iiengua, al marge o 
contra I'lnstitut, $ense m& autotitat que la que el& mateixos s'atribueiren, una 
de dos: o b4 oreuen gretuAament que el model que s'empesquen s'adiu a all(, 
que el caWsofrentd'ara redama, o M&que, detiberadamento no, cd.1- 
amb els procedlmenEs (la pemcuci6 o I'asfíxia), que els pode= qmyoh I 
espanyolistes sempre utilitzen i han utllitzat per a kpr desapai8ixer la llengur 
catalana, procecllments que tan& trons resulta@ els han don& a A m & h  cpnb 
les liengües deis natiua 

No es tracta d'imposar indiscriminadament cap normativa inflexible, ahd @a& 
qulrir consd&ncia que la vedtable vida comrctn de la llengua redama wra 
ordenació adequada i dimeta, que, 8J $ 6 ~  tom, Implica i'adaptacib de la mim- 
tiva a la prdematica de la llengua m el moment actual, una adapteclb res#ltau, 
que no sorona, perb, les barres de I'obra de kmpeu Fabra. SI enfront de la 
viobncla que el casteiE8 e&& feni a la Rosna llengua (delxo ara de banda la 
pressid de I'anglbs, que no 6s desioiegmdara com la del casteIlQ, en al@m 
cesas cal readquirir el gir, d mot, la conshvocid genulna, submerglts, pero mr 
morts, en e! subcmscient col.lea9u lingBlatl~ I'amor a la llengua ha de ser pai 
eficac per a salvar el grops de I'eshanyesa o la sorpresa. La ¡@plica dets m e m  
tires del dight* mnslateix a acceptar la duWrpaci6 com a exigencia d'aohialitat, 
i a instal.ler-se en els llocs comuns de la !lengua contaminada, imapaty~, per 
suptwbia, de seguir el8 qui sbn el8 vedtables mestre8, 1 de enbixer. per 
estolidesa, llur lnkda obcecaclá Tant sR8, com els cetalans que es passen al 
d i &  parlat, 6611 ets agents lncwisdents o deliberats de la dlmlsgid 1 I'abando- 
nisme, caml d'aquella tkn, Iiamena$a de la qual debaten els analistes que 
abans deia. .Contra el que els 4ighb ea veuque pensien, la mort de la Ilenaua, 
serla la mor! de CBtalunya-poble, la W a  del seu signe prhcep d'kientitat 
nacional. Perb cal d i rqueaqUBgtB~~~~(~m nofe prw e n t i  per a mpmbr-nm, 
peque no aal acudir a tombes fiamejanb de Ventura Gassol, basta mirar 
la &urmccló= dels lluitadors novlssims, iels jovee que van deacobrlnt, com ho 
feren els seus avis, que ella, avantguarda de la Catalunya d'ara, serien un rama 
gregari, una masa amorfa, uns m despercwnalitzats com a &ser8 socia&, 
aenw la virtud d'una llengua vhia 1 genuina. L'Associaci6 Uengua Naeianal 
sembla talment que hagi nascut per a dondos acolliment, ressQ campenvla i 
vator. La Lria per a una actuació operativa vencedora Bs oberta. 



EL LlGHTlSME CAUSA 
LES PRIMERES V~CTIMES A VALENCIA 

Maria Lluisa Pazos (Barcelona) 

El ~lihtisrnm sempre ha anat molt m6s enlh de la defensa d'un model de llengua 
tret de les rebaixes de la interferencia lingüística i d'un us hereu de la repressid. 
Les contradiccions en que incorren els &us dictador5 i les practiques a qu8 es 
dediquen en sbn la millw pmva. Els principis del ~lightismm, professats deforma 
pariona arreu del territori lingüístic catala, es fonamenten en dos punts, tan 
repetits per llurs propagadors com indefugiblernent falsos. Primer volen fer-nos 
creure que defensen el progds, perb exterminen impunemsnt els rnots i, de 
passada, les persones i les institucions que no segueixen llur actitud de depura- 
ci6 espanyolitzadora. Segon, volen convbncer-nos que ells no es mouen per 
motius po¡ítics, perb adhu; s'entesten, en la pitjor forma de paranoia, a polititzar 
els mots 1 les estruciures linaliísüaues, oualificant de eatalanistes. aauells Que 
no sonen a espanyol i im&ant una absurda cotilla desintegradora h r  tal'de 
convertir la llengua dels mitjansde comunicació en un dialec6 de I'espanyol. b 
evldent que no creuen en la nacib, perb també ho Bs que saben defensar molt 

Peque cal tenir en compte que I'actitud d'Amadeu Fabregat no t6 res a veure 
amb el rampell feixista del francürador escadusser, ans al contrari, el1 6s el 
representant dlau* d'aquest moviment generalitzat que atempta progressiva- 
ment contra la unitat de la llengua i la llibertat del parlant i que canalitza la 
substitucib lingiiística a través dels mitjans de comunicacid en llengua catalana; 
un moviment Precisament no gens prÓgressista i molt polititzat que ha defensa 
elsseusestralls, que haavalat tosternps lademagbgiad'un reietóascendita lider 
i que ha tolerat la injusticia dels acomiadaments-d'Üns companys amb la impas- 
sibilitat m6s insolidhia. 

El ~lightismm no és nomb un producte de I'horta blavera. Malauradament 
Amadeu Fabregat t6 molts genans bessons que hi estan d'acord, i que no han 
de menester cap color especlfic. Tots ells s6n els culpables que avui aquesta 
crbnica sigui la d'una venjanca anunciada. 





encaminada a I'exigbncia d'una televisi6 monolingüe en la llengua dels valen- 
cians*. 

1 Salvador JBfer, poeta 1 responsable filologic de la praduccib prbpia de Canal 9 
afegia: *El que hi ha en joc 6s el futur de la Ilengua, que esta sotmesa a una 
castellanitzacib galopant i que sofreix una degradacib accelerada, que seweix 
de carnada a la bel.ligerluicia dels blaveros.. 

Tambd al Principat hi hagu6 reaccions. Miquel Reniu parlava de rBdiflerada 
enorme-. Oriol Castany del xgust pel poder que t6 Amadeu Fabregat* i de afer 
política I'agost, com Francos. Miquel Strubel deia textualmemt : SEIS mots s6n 
el que sdn, no poden ser ni catalanistes ni valencianistes ni espanyolistm. 

Maigrat ladefensa que el sector rlightista* del Principat feu del seu company de 
files, Amadeu Fabregat no tira endavant la campanyaexterminadora i els lingüis- 
tes de W continuaren fent la feina ben feta. Tanmateix, les eleccions munici- 
pals del mes de maig d'enguany obririen les portes de I'Ajuntament a Unid 
Valenciana i al PP. G o d e z  Lirondo i Rita Barbera s'encarregarien d'agullonar 
I'espanyolisme de Fabregat, que ara trobava suport en les excentricitats abs 
rrants d'un organisme il.legal que dideva lleis lingüístiques amb benediccions 
reals: la Red Academia de la Lengua valenciana. Mai els fats no serien més 
favorables per a la venjan-. 

II) Al cap d'un any 

Feia pocs dies que I'Associacib LLENGUA NACIONAL comptava entre els seus 
membres amb els assessors lingüística de W. Era el 24 de juliol quan 
Franceac Esteve, el primer assessor lingüístc acomiadat per Amadeu Fabregat, 
ens comunicava que havia estat víctima de la repressib i de la políticaanticata- 
lanista de Canal 9, que ara no es conformava d'exterminar mots, havia de 
venjaree d'aquells qui s'havien resistit a la substiiucib lingüística. Ningú no 
n'havia parlat : El ~progressisme populi- que és capaq de defensar la llengua 
que parla el poble no va ser  capa^ de defensar el poble represaliat per respectar 
la Ilengua. 

LLENGUA NACIONAL prengub la iniciativa en solitaii i convod una roda de 
premsa per al dia 29 de juliol al Centre Comarcal Lleidate de Barcelona amb 
I'assistbncia de Francesc Esieve, Cbsar Aparício i Salvador JBfer. Hi eren pre- 



a e n a ~ m @ n s d e c o m u n i c a c i ó d e B a r c s l o r w l T a n a g ~ ~ l i ~ ~ t m ~  
cava la siiuacib Scihrador J&fer: .La Wrki  de RNV 6s Mft- i farcida 
de batalles IlngliMques. \ia oomenm a emetm el 9 d'octubre de 1889 i je ve 
muntar la seva aparicid sobre una trampa d'Amadeu Fabregat. El director gene 
ral va wpar la treqll$nda de TV3, per tal que no arribes als vahdans I bamir 
el m a la catalanitnició. Aleshores en la mateixa freqühcia va ernetre Can&& 
perb Canal 9, que va n#mr pera nomial ' ¡  I'ús de la Ilengua, ha esdevkrgut 
el marc adient eer a les maniobres d'Amadeu Fabregat. En teorla havia d'Beset 
billngb. kithom esperava fins i tot que eedevindria lntegrament una tefevlsld 
valenciana, laqualcosavd dir que la batalla Iing0istlca, sempre I ' h a m m  
Fabregat. 

No 6s cefi que el poble no accepti el valenci8.10t el que ha passat a R W  6s 
fruit del totalitarisrne espanyolista de la dreta valenciana, un joc de poder pulftk 
en el qual parbidpen, des de les passades elecdona, eis tres pariirs que gaudill. 
xsn del monopoli del Consell d'Administracl6: PP, Unió Valenciana i PSOE. 

Quan va comen-r a emetre, la proporció catallllespanyol era, si fa no fa, del 
50% de mica en mica n'ha anat desapareixent el valenci8 - o catak- fin6 a 
quedar reduñal20% de la programació. 

Els primers temps hom doblava les pel.licules més bones o m8s populaia al 
cata%, ahomd'arasón doblades. les mateixes pel.llculesa I'espanyol, amb 
la qual cosa d s  eetudis de doblatge han de camiar de llengua i molts actor5 sbn 
a I'atur. La panuiok de Fabregat ha anibat a tal grau que, quan N3 programa 
una pel.llwla que e l  pveu  que tindril audi&n&a, proarama a la mateh hora 
fa matehra peldícula tradulda a I'espanyol per Canal 9. 

Actualment d cata& s'usa excluslvament per ais dibubas animats, fragments 
dels hforrnatius i alguna retransmissi6 e~p~rtiva. 

Pel que fa al model de llengua que fem servir, el nostre llibre d'estil respecta la 
normativa fabriana, sobnttot si-- 1 fon81rca; quant a lexic maidem per 
no usar mots massa barcelonins per tal que no resultin rsospitosos* al nostre 
director general. De I'aparicib de la llleta maiekia ew8, les pressions han 
augmentat De primer Fabmgat m cal&, perb ben aviat ens va fer censurar per 
un asmsor personal -Uub Fomer- que s'encarrega de fer-nos CQmplir els 
decrets de I'enn%. 

La intendóde Fabregat 69 que la Unitat d'l\eaerarorament Lingüisticdesaparegui 



i que Canal 9 emeti només en espanyol. Al cap i a la fi el *lightisma a Valhcia . . 
& una mica m6s radical formalment, encaraque el fons sigui el mate&. Per aixb 
demanen suporl a la societat; cal que hom no tiri terra sobre el problema; que 
planti cara ai.llghtismc; altrament el catala desaparekra a Valencia, esdhin- 
dra un dialecte de I'espanyol a cops de ridicularitzacions i bandejaments; a m6s 
d mes de setembre hi haurii una assemblea dels treballadors de ñNV i algunps 
mobilitzacions. Amadeu Fabregat haurh d'ésser ratificat en el c8rrec .... w 

L'endema de la mda de premsa era acomiadat un altre assessor. Avui ja n'hi ha 
auatre. LLenaua Nacional i la Unitat d' Assessorarnent Linguistic de ñN\/ conti- 
Ruen encarkant-se de difondre el problema; adhuc l'han portat al caner, el 
proppassat 11 de setembre, en forma de panca rta... Evidentment cap mitja de 
comunicacib no n'ha parlat més; perqub el rlightisme* 6s poder6s i té bonsaliats. 

III) La compllcitat del lightlsme barceloni 

Hem esmentat abans el fet que el lightisme no 6s un fenomen exclusiu de 
Valencia, sin6 que les actituds espanyolistes exterminadores que el caracterit- 
zen actuen arnb forw pariona arreu de Catalunya. Hom pot considerar la cotilla 
impostiva del barcelonisme lingüistic hdhuc m& demagbgica que la paranoia 
blavera Heus aci el testirnoni literal del suporl que oferi Ricard 'té a les tesis 
d'Amadeu Fabregat. Reprodurm tot seguit un article signat per el1 i aparegut al 
diari Awi el dia 27 d'agost de 1990. Es evident que ells amb ells no es mosse 
guen ... 



aELS LINGUISTES DE L'EMISSORA NO 
ESTAN D'ACORD EN PART AME LA LLISTA 
DE PAñAüLES FIRMADA PER FAEREGAT* 

.La dlmcib del canal vol una televisi6 
amb el llenguatge m6s corrent al Pais Valenclb* 

aL'objectlu és la iecuperaclb d'expiesslons 
genui'nament valenclanes* 

Ricard Fite (Barcelona) 

.Una /lista de 543 paraulss elabotada per la d i d  de Canal 9-Radio Televisi6 
Valenciana IñNV) a rrertir de 1'0s oral valenciB actual i considerada d'a~Iicati6 
preferent a bs  se& emissions, ha pmvucaf una dura protesta dels treballadors 
de l'emissora, ¡en wncrst deIsmmbmdeIa seva prbpia assessoria iingüística, 
els quals no esian d'awrd en part amb aquesta Ilista, que s'ha fet sense tenir en 
compte els seus criteris. La /lista de praules, a la qual ha tingut a& I'AVUI, Bs 
precedida per un pdmbul finnat pel director general de Canal 9, Amadeu 
Fabregat. en el qual wnsidera que aquest cmjunt de termes, m /'actual l a d i  
de I'ús i de la difusid de 1 'idioma, da el que wnsiderem més convenient per ser 
emprat en M*. El motiu que ha porter a confeccionar aquesta llista Bs, segons 
Amadeu Fabmgat, pa1.liar I'empobrimont prograssi'u que ha soferí la /lengua 
cataiana al País Wendh .psl forl impacte social de I'altre idioma oficial de la 
Comunitat, el castellld. i w r  IJaband6 continu d'axp~885bns que, tot i ser 
autdnticament nostres, han anat substiiuint-se peraltres que, a pesar de pertBn- 
yer a /'Brea IingOlstica comuna, no s6n genu~nament vaenc&nem. ~ ' as~ec te  
más poldmic de la /lista el wnstituelxen les opcions prebrem impulsades per 
Amadeu Fabregat que transgredeixen la normativa vigent i a m n e n  paraules 
genulnes iaue només tenen I'avel de I'ús a1Paí.s Vdenciri. Per e x d e ,  paraules - 
com ara wilemanya, a-, assabentar-se, basüda, culte, d i m i ,  mentidec 
pemquerla, ndlotge, m segd, seure, triomf i ventall~ s6n reemplaqades 
respedivamentper &em&nia, arrastrcu; enterar-se, andami, cult, diwm menti- 
rós. pe/uqu&, relonge, coimena, sello, assentar-se, triumf ipalmdm. Enaquest 
Smüf, la proposta de Fabregat s'inscriu plenament en els corrents que aposten 



per un model lingülstic per eils mitjans de comunicació que sigui un redex de la 
Ilengua real del carrec Petd sorp&n el wlum de termes acceptats i considerats 
m& idonis que els sanciona& com a correctes per I'lnstitut d'Estudis Caialans 
si ho comparem amb el grau de permissivitat -sensiblement inferior- dels 
I l l ~  d'esíil deis mitjans de comunicacid amb seu a la resta deis Paisos 
Catatans. A Catalunya, per exemple, en aquest timbit no ha costat gens eradicar 
de la llengua estandard algunes de les formes espúniss que Fabregat consagra. 

A favor de la Ilengua real 

0 'altra banda, vala dir que la m@oria dels termes que apareixen en aquesta /lista 
sónparaules vlvesal Pals MilenciB, icornsctes, que es demana que es facinsenir 
a la televisi6 en lloc dels sindnims que són habituals en altres parts del territori 
Iing1Ksttic, especialment a Calalunya. Aixi, per exemple, dans-d'ahir* ha de 
deixar pas a despús-ahim; e lz ina~ a carrasca.; *bm a .arden; d igot i~ a 
digob; elergat* a rclericat~; -cap a a l p ;  .escombrar a granera*; *farigdae 
a .timo*; gerro* a =piixem; -homesr a ~hdrnens*; 4nflar.~ a uunflar,; .ludic* a 
N I * ;  devadora, a .comare#; rmuscb~ a clotxina*; ~netejam a rgscuram; ~ocellm 
a +ardala; ~ i g o I I 8 ~ 1  a .coiquemIIesr; d t e r ,  a ufadrir; denim a ~tindtw; 
*vacancm a -vacacions*, i *xBmia* a 6. Un altre aspecte destacat de la lliste 
és I 'es fo~ deis seus aufors per optar per les formes més prbpies del Ilenguatge 
periodfstic en pe&dici de les mds litentries, un esfow que fan tots els mitjans de 
comunicecid a I'hora d'elaborar el seu llibre d'estil. En aquesta lina, velen com 
a exernples les substifucions d ' d e n b  per xadequatp; etorgar* per ~concedin; 
.atrucacr per *carren%; dru* per  moren<^.; *can per rperqud*; dempeus* per 
&re&; .~eSc8:ig. per i tan&+; afruin per divertir-se*; q u a r i ~  per curan; dndre f i  
per dloor; .ida* per *alegriar; ~lliuran per entregar,; ~mandam per eastm; 
mogensmenys* per eiX0 no obstanta; &don per *oient*; *palesar, per mios- 
tram; *quelcom* per *alguna m; *reeixim per utindre kit*; =seriositah oer 
serietat-: *tenir cura* per euidam, i *vertadem per werdaderm. 



L; direcció de Canal 9 vol una televMd d 
el Ilenguatgge m& current al Pair Valencia 



Una actitud progressista? 

Una actitud apolftica? 

Ara per ara quatre acomiadats: Francesc Esteve, Daniel PBrez, Cesar Aparicio, 
b a r  Ban y6... 

Qui sed el phim? 

Daniel PBm, Francesc Esteve, Jordi Sd6, Maria-Lluisa Pazos. Jordi Colomer i Ange~s Grau 
en una roda de premsa a Tarragona. 



LA HIST~RIA DE RT'W CANAL 9 

(1) Que no ha estat 

Francesc Esteve O/alBncia) 

El nou dioctubre d'enguany fa dos anys que la T W  comen(& oflciaknsnl- km 
emissions. Dos anys b un termini pmu larg per a fer-ne una valord justi 1 
distanciada: el marge de wnfianw que es pot-rdorgar a un mi@ m I j a  m#@? :,, 
donar per ben wndb .  La T W  s'ha mashat c m  ha d'ésser 4, si m& no, 
han volgut que foa-. 

Pea per a dlr w m  han volgut que ~QS, en el cas de M, s'ha de aubtatlh6 
wbratbt, com no han voigut que kid, pequb la T W  no naixia en el hit 
Comencem pels precedenfs. Els pmmlmb eren la TV3, ETB i la TVG, teísvt- 
sions que emeien lntegrament en en Buscar i en pwtugubs. 

En el ragon cas, el basc, per a una poMaci6 només la quarta parl de la qual 
owieix la llengua. Hem dil que mwtm Integramenb i ens hsm d'afsnyar a dir 
que i'rbitegrament* f6ra sobrer ad si no fos pmdsarnent pel cas de hr TW. 
PerquB Bdes les televisions -@@S b que abn normals- emeten en una 
Ilengua: més encata si la funci6 princiw que ets éa encomanada, llur principal 
ra6 d'6sser, és la nMmalitEiPcib IitigjUa~~. l la nonnalitrPci6 IingUktica en el6 
mitjans de wmunicad6 no BJ sokspreu a les emiasio~ nonnak Ba, 
sendllament, emetre amb nonnaiitea -també quant a la Ilengua-. 

A mBs d'aquestrP pmcedent8, la TW tsnia superada ja la .~prwa d'úsn, alb que 
m& Bs tc#nia quan hada d'aparbhw la b W 6  en cataih (o en Bucar, e&). 
Acostumets aue televimi6 volia dir teievW en efmnvoi, hi hada la wr aue e& 
.speotadors non9- una- aerige perdre ia wsembh& fe;- 
en cata18 Paul Newman. Ut T&. eis indis de I'oest o &S r m a d e ~ e r s  

laTV3 temlen peral+nncipat jaera qquaribal Psls Wemihquan n&uelaTW. 
Perb, a m& a m& era guarit des d'unes condiins f w a  més diiicils. Una. la 
manca de tradicló en l ' is públic culte del cata¡& ni en el teatre ni en la pmgfa- 
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maci6 .tegional* de IaTVE. L'altra, els prejudicis i tota lacampanya d'intoxicacib 
anticatalanista. La tercera, que la TV3 no feia -no ha fet- res per superar el 
seu exclusiu barcelonisme lingüistic i informatiu. Ni I'accent -monolitic-, ni 
I'abast informatiu ni el destinatari que la N 3  tenia -t& uin mente* no hi 
ajudaven gaire. Malgrat tot aixd, la TV3 havia fet normal entre eis valencians la 
televisi6 en catalh. La W no podia partir de posicions m& cbmodes. 

De fet, la TW va partir de posicions descaradament cbmodes quan, ja en 
I'emissió de proves, els seus responsables decidiren que I'única, exactament 
I'única freqüencia que la TW podia ocupar era la de TV3. Volia dir, doncs, 
queels ciutadans valencians que sintonitzhvem laTV3 no esthvem autoritzats 
a triar. Els nostres notables, -aquells a qui se'ls omple la boca parlant de 
democrhcies i obertures a Europa- triaven democrhticament per nosaltres 
quina televisió vollem veure en aquella freqübncia. Tant feia que ens hagu6s- 
sim pagat una antena, un bo per a un repetidor o que ja hagu6ssim estat 
connectant TV3 m6s de tres anys perqub vollem i ens agradava. I ens agra- 
dava, entre altres motius, perqub era I'únic mitjh aiidio-visual que ens parlava 
en la nostra Ilengua. 

Eliminaven,aixl.una competencia per una via escandalosament deslleial i 
bhrbarament insultant per als qui I'haviem triada o vollem poder triar-la quan 
ens plagu6s. Per6 del mateix colp impedien no sols que els espectadors 
poguessin escollir, sin6 tambe que poguessin comparar. Comparar la televisió 
militantment bilingüe i provinciana que han fet amb una altra d'unilingüe, &gil 
i amb dignitat -sense que aixb vulgui dir que TV3 sigui res de I'altre món-. 
I prou que ens hauria agradat, als treballadors de la T W  en general i als 
assessors lingülstics en particular, demostrar que podlem fer tan bona televi- 
si6 com qualsevol, millor i tot. Que ens hi podlem imposar per la via de la 
qualitat, d'una oferta solvent i atractiva. En aquest dos anys d'emissi6 no ens 
han deixat. 

Plantejada com a televisi6 de substitució i no podent tenir dues televisions en 
catalh, el mal menor era que almenys laTW seguls I'unilingüisme de la TV3 -i 
de la resta de televisions autonbmiques-. Aixb feren creure els nostres notables, 
que invocaren el patriofsme local i la necessitat de proteccionisme televisiu en 
termes farisaicament liberals: *primer, la W; desprbs, les altres*. Ja entenguC 
rem que després*, voliadir mai* peralaTV3, perque lestelevisons en espanyol 
són -sembla- ben vaiencianes i absolutament inqüestionables. Com sempre 
ped, m& d'un ciutadh benintencionat s'hi resignava amb allb de =Mira. si 
almenys la T W  ser& tota en valenci8, ...m 



HE hawa* tenmateix, quehxm d s  que q m  f 
c m  que la 1 W podia ésser n m a l  iin 
Pals Valencia h w a  reoollit mbde  cent mi 
la NV ema& en catarh. fambe a InstanCkts d'ACPV, m& de tfm-tm& 
ajuntaments valen6lans de totg ek panit8 polftics -entre els qua@ m.&&. ni 
trenta de ca~elienap%riants- s'havien manifestat en termes semMwm B !! 
da, que d'altb que en diuen .demanda cfvica*, no en mancava vas. m ...-, %l 

1 
: ,; 

'IEunpoc no manceve leglslaoió que ho aval& La U d'Ss i EnseriymW dsl ' 
W-, ~'equivaient mutibt 1 de~aiuat -ja des el- del que can al$e~ y:! 
comunltats a- 6s la *LM de Normaiikaci6 UngUIstitm, dispose 
m ai2Icle = *U Consell de la Generalitet Walenciana veüa peq* %f 

qurjs equesta w tinge &p&ncla* i dmpuW& I'iSs del valme¡& a les emie' j 
~ 8 8 d e ~ i W w i e i b ~ L e m a t ~ U d e C r e a u l b d e l a R T W r ~ ~  - 

que s'adre@u& a wperar la daciá ckr €fea&uaifai e m  les dues . :, 
oRciais de b Comunttat Autdnome* pe7- de *la promocid i prote&5 Hn[tLUs . 
tica de la Ikmgua prbpia de la OammVaíencianr. 

h ciar que els nostres legisladora m denganxen els d b  ni van mal m& WIM 
d'~ltlsonant6 declaracions de bana vduntet; llur m-ri IMc prou que Iw 
pmdam: d a r * ,  -impulsar-, .promour*. dequada prmhcicb. Perb, flns i 

tkant pd cap Mx, era de molta 4afra prs(endre que I'adequada preshcia. 
o *lmpula 1 la .promocib podh ésser, en un mar d'ofertes en espanyo¡, altra 
cosa aue una W en catal& El fet ooneumat 68 que el d n t  no ha anibat 
ni ai cinquanta per oent. 

En aquest sin uescendoi de dfmissiona i Mus tenen un lloc d'honor el8 das 
responsables mexims de la ñNV. L'un, el seu director general, Amadeu Fabre- 
m, que declarava públicament a Barcelona el 8 d'abrll del 1989: .Le Te)evisi6 
Valenciana se& en valenci& No p e q d  ho diga ja Este en la Llei, este en la 
voluntat de les Corts Valenclanes, esta en la voluntat del Conseil d1AdministracM, 
1 per tant, aci no hi ha dubte possibb. L'aiinneci6 era inequhca, ped , a m&, 
aquest senyor edda  les vaguetate leglslatives i precisava flns al detall: .MBg 
concrecl6: les pel.llcules que no siguen de producci6 espanyola, igual que fa 
N3, es doblaran al vaiend& Us pmgrames es presentaran en Valencia. La 



No cal cap comentari, fora de remetm el lector al llibre NOSALTRES (4 ELS 
W N C I A N S  (Acta, Barcelona, 1990). gn podd tmbar la cita i altres sucoses 
consideracions. 

Un mes després i cinc abans de les emissions de IaTW, el 18 de maig de 1989, 
el moit honorable president de la Generalit Valenciana, Joan Lema i Blasco, 
compmmetia I'honorabilit de la seva paraula amb equestes dwlaracions fetes 
a Benidssim: da TW emed en valenciiZ perqd ja hi ha una oferta televisiva 
en castellb, representada pels dos canal8 públics de N E  i les futures cadenes 
de televisi6 privade*. Com es pot veure, un raonamení i una promesa impeca- 
bles per a un incomplimení impresentable. 



CORREUS: 
LA uVENTAFOCSn 
DE LA NORMALITZACI~ LINGU~STICA 

Maria Llulsa Pazos 

Si els tbpics 1 ja t ípb  esments ai .rer anerenciah. s'assemblen cada cop m8s a 
la can@ de l'enfadós per a esdevenir tol jusl etiquetes buides de contlngut, 
sernblaque massagent s'entesta que, al servel de Correus, ni tan sois n'hi arribin 
els ressons. Entre duels de culpabilitats alienes i jocs de sal6 I paper que fan 
~essar la pilota del problema de I'Adminlstració Central al Govem de la Genera- 
iitat, dets k a ~ ~ a d o r s  al DepartameM cie ~ t í t i c a  Lingüística, la reaiiit, al cap 
aavetl, ens acam a un servei egpanyol a Catalunya que només funciona en 
espanyoi, a desgrat dels qui I'han de ter funcionar cada dia l que reclamen llur 
dret a la normalltzaci6. El catala no arriba acorreus. Heus acl un fet que, pel que 
aembkno a m o h  gahe ninglr. 

Caries Bertran i Bruguera, responsable de N.L. d'1.C a Cotreus, ens explicava 
que: m deis principals entrebancs per a la N.L de Coneus Bs el desinter& i la 
passivitab que tant I'Administmi6 Central oom la Generalitat palesen en tol 
aqueat procéw. 

Un pmés que malda per foragitar Cormus del caml de la integraci6 territorial i 
de la mtalanibci6. D'una banda, 1 pel que fa al primer punt,&l que recordem 
que Catalunya fou dMdida en dues Direccions de Zona uel Ministeri de Trans- 
&ts l ~omunic~cions. Una comprenla la Prwlncia de &roelona i I'altra, amb 
seu a. Saragoasa, inclola, a m& d'Acag6, les Prwlncies de Tarragona,Uekfa i 
Mrona, mentrrr que les üalears, CaWió, W8ncia t Alacant passavena peNinyer 
a k Zona de M W  h evident que aquesta divisi6 aternptava mtra la unW 
de Walunya, negligint tots els drets terrltoríais i lingiifstics dels catalans 1 
demoshantque I'Administraci6 Central no vol assumir k realitat plurinadonal 1 
rnultlUng[kr de I'Estat. SortDsament, aquesta reordenacid postal ha estat modifi- 
cada, ped que fa al Princlpat, a causa de les pressions d'organitzacions culturals, 
sindi& i politiques d'arreu de Catalunya. 



Pe& pel que fa al tema de la catalanització, no s'ha fet res. La Generalitat resta 
passhm malgrat la resolució adoptada per la Comissió de Cultura del Parlament 
de Catalunya, a instancies d'una proposicib no de llei presentada per Iniciativa 
per ~atalu&a, el dia 4 d'abril d'enguanr. 

Aauesta resolucid, publicada al ButlletíOficial del Parlament de Catalunva, el 
dia 15 d'abril proppassat, diu textualment: "El Parlament de catalunya7insta 
el Govern de la Generalitat a continuar els contactes amb el Ministeri del aual 
depbn 11Administraci6 de Correus que han comportat ja la redacció d'bna 
proposta de Conveni per la Direcció General de Polítlca Lingülstica sobre la 
normalltzaciá linguistica dds serveis postals per mitjh del qual ambdues 
administracions es comprometen a endegar un proc6s de normalització lin- 
güística a Correus, Telegrafs i Caixa Postal que inciou, entre altres punts, els 
següents: 

1.- Catalanització dels retols, tant interiors wm exteriors, en totes les seves 
oficines a Catalunya. 

2.- Catalanització de tots els impresos, tant els que estan a disposició del públic 
com els d'ús intern. 

3.- Catalanitzacid de totes leo llegendes dels segells i timbres. 

4.- Elaboració d'un diccionari que resolgui els problemes terminolbgi de la 
llengua catalana en 1'8mbi postal. 

5.- Cursos de catala per a toCB els iuncionaris i personal laboral dins de I'horari 
feiner. 

6.- Ús de la llengua catalana pel que fa a publicitat i difusió (tant a Correus, 
telegrafs com de la Caixa Postal). 

7.- Cornpliment de I'article 19.1 de la llei 3011984, de 2 d'agost, sobre Mesures 
per a la Reforma de la Funci6 Pública. (Recordem que aquest article iecull 
I'obligatorietat de totes les Administracions de pmveure la selecció defuncionaris 
degudament capacitats per a cobrir llow de treball a les Comunitats Autdnomes 
amb dues Ilengües oficials). 

8.- Creacid d'un Servei de Normaiitzacid Lingülstica, dins de I'estructura de la 
Direcció General de Correus i Telbgrafs, que posi en pr&cticaels punts anteriors, 



un seguhnent de la sewi aplicacic, i elabori una polittt% 
I'ementat organbme. 

'. < 

El 10 de novernbre de 1990, el comptagotes del centralisme havia deixai anar 
aquesta *resposta pbtosa~, que havia iormulet el Gwern Espanyd,des del 
Cona* de Diputats i signada pel minishe Wrgllio Zapatero G6mez. Heus mi 
alguna fragmen0s: 

El Gob'iconsklem adecuada la polftlcade nomalizaci6n IingaIsltca quew 
vlenedesarollandg, en d Bmbb de la MminWaci6n PerMrlca del Estada, m 
la oolaboracidn de la bneralitat de Catalunya* 

I el director de PoIíütx Ungüistica,Miquel Reniu, manifestava al dlari Avui, el 
pmppsat 31 de maig: 

&es de fa temps les aUuacbn8 peí a la nomaIrtzad6 IingClisticadels serveis de 
Consus han estat un deis objmthm prioritaiis de la direceid general de Polltica 
Uqiifdca (?), En aqum s@t ha manüngut diverses reunions smb el cap 
prwinokil de Correua, a BarcetMia, en b quals he maniíestai la iiecessitat 
d'adequar els serveis de Coneua al man: jwfWc vigent, cosa que comporta la 
utilitzacló de la llengua pbph de Catakinya, el c&al&, en totes les seves aUu& 
clons*. 

No manquen, doncs, paraules, resol-, resposies...sembla d'antwl que 
tothom coincide& a voler cataianltzar Coneus. Tanmateix, Correus contkrua 
essent un senrei espanyol i es pan yo^, Hom pot concretar la situad6 actual 
en els següents punts: 

1) El nivel1 actual de nonnalitzad6 del oatalB Bs mlnim. L'espanyol és I'únfca 
[lengua oflciai i general. 

2) L ' b  del catalb a nivell intern Bs inexigtent, tant pd que fa a Ilengua de treball 
oom a llengua de reiaci6, 

3) L'atenci6 a I'usuari 68 en espanltd, fet que vulnera el dret a 8xpreasar-w i a 
ser ates en catalb i fomenta el Gomportament digbsk dels catalanoparlants. 



4) exclusiu de I'wpanyol en la retolaci6, oficia de s e ~ e i  i impressos, aixl com 
en la publicitrd i difusib dels semis tant de Correus com de ia Caixa Postal. 

5) ItwxWncia d'un pia de Normalitzaci6 Lingüística dels setveis de Correus. 

Aquesta situad6 real palesa indefugiblement que la inercia anorreadora i la 
indIferBncia de les autoritats competents invaliden tots els continguts de les 
resolucions i les paraules. Caries BeNan continua explicant-nos que: 

*la passhrii dels responsables de la normalització es concreta en el fet que 
aquest any I'esoolad'Pdministrecid Publica de Catalunya no haofert encara a la 
DlreccU de la Zona la passibilitat d'imparür un curs de catala als treballadm, 
com havia fet d'altres anys. I no els valen excuses demegbgiques pera justificar- 
se, com, per exernple, la d'arguir fantasmagbries rebuigs per part dels treballa- 
dors o del$ sindicats. i8nt ds treballadors com els sind- reclamen la plena 
normaliizadó dels serveis postals. A més cal tenir en compte que rnolts treballa- 
dorsde Correus, per faans de procadencia o de moMlitat labaral s6n castelimo- 
parlants i la deixadesa de I'Administradó no 6s pas una font de mativadó. la 
marginacib a que es veu s d m b  tot el semi esdevé causa directa de marginació 
social i cultural de les personas que hi treballen. Pel que fa als sindicats majoti- 
Wis (CC.00. CNT. UCX) ja van demostrar la seva voiumat reciamant el catala 
en el procée de Normalitzacid lingü&tica iniciat -sembla aue debades- el 
1066. cal destacar tamM que els~indicats, per llur contacte I reiacid amb els 
treballadors, s6n una elna M i c a  per tal de prestigiar I'lis del catala dins del 
col.lecüu. I dignificar I'ús del cata& Bs el punt b&ic d'aquest p&n. 

D'altra banda, JeslisTunno, Secretar¡ General de CC.00. a Barcelona ha ratifícat 
aquestes afirmadons: 

*U sindicat. des del primer moment, haeatat al capdavant de les reivindicacions 
perla normalitzacib lingüistica de Correus, tal com dernostra la nostra participa- 
cb  en la Plataforma sindical per la N.L. de Correus, creada el 1986, i en la 
Plataforma contra el Reordenament Postal, constituida el febrer d'enguany, pero 
creiem que& responsabilitat de les Administracions Central i Autonbmicaposar 
eks mitjans necessaris i remoure els obstades que impedeixen el pro& de NL 
a Correus. Per tant, no acceptem les acusacions velades segons les quals és el 
rebuig dels sindicats i els treballadors vers la NL el que frena aquest procéa. 

Ja seria hora que la Normalització Lingülsüca de Correus pass6s deis papers als 
fets i deix6s d'Bsser el conte de fades que ni els responsabies de les Administra- 



cions ni els politics no s'acaben de creure, Perqub, enlid dels contes, rnereix un 
final m6s f e l i ~  

L'ASSOClACld LLENGUA NACIONAL& una de les entitats cukurals que forma 
partde la plaíaforma reivindicativa per a la normalitzaci6 lingliistlcaaCW(REUS. 

Carles Beriran amb Maria-Lluisa Pazos i Antoni IbBliez, presidenta i cap de la seació de 
extensi6 d'iis, respectlvament, de LLENGUA NACKINAL. 



LA INTERFERENCIA LINGU~STICA 
A LA CATAUNYA DEL NORD 

Esteve Valls (Perpinya) 

Aquest fenomen que trobem al Nord del Pirineu 6s foqa semblant al que 
s'observa als MSOS Catalans de I'estat Espanyol. El Catalk de les terres del Nord 
rep doncs una influencia del francb, llengua dominant dlenc& de la meitat 
d'aquestsegle. Elfet importantque s'hade destacar, Bs que les diferbncies 
existents entre el francb i el catalk sbn forca m& importants aue les aueseparen 
el catelb de I'espanyol. Aixb significa una dificultat de penetracid de la llengua 
superior dominant en la llengua inferior. 

Malgrat aixb, s6n nombmses les expressions franceses adaptades al catala. 
~Prise de t6tm ha donat ~preea de cap*. (La mateixa expressió, en cataib 
sud-pirinenc, Bs "menjada de coco* -eixida evidentment del castella-). Se 
troba una gran quantitat de fórmules i mots del llenguatge modem que s6n 
sempre una traduccid literal del fran&, com per exemple enganxarel telbfonv, 
eixit del francb ~racwocher*, quesignifica uenganm, en sentit primer; (I'equi- 
valent sudcatala ~penjaw, no cal pas dir-ho, pro& directarnent del castellh 
algam). 

En aquest punt sorgeix una problematica un munt preocupant. Com rn6s avanci 
el temris, com més vocabulari modern i tecnolhic tindrem, m6s s'aareuiark la - - 
diferbncia entre la llengua catalana del Nord i ladel Sud. 

El fet que diferencia bhsicament les interferbncies al Sud i al Nord és que les del 
Sud s6n oficials i +conectesr. És ver aauest motlu d'oticialltat aue els mitians de 
comunicació Nordcatalans (RADIO ARRELS i el PUNT CATALUNYA NORD) 
s'han hagut de sotmetre al model barcelonl. Aixb porta sovint problemes de 
nocomprensi6 del piiblic. Unafrase corn *El guióde la pel.llcula pmjectadaa la 
pantalla es mereix un premi* ser& incompresi per un nordcatalh, ja que aquest 
no posseeix pas cap referent espanyol. 
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En canvi, qualsevol pagh empordan&s xerrant amb un masetl- mWr& 
pas cap problema de comprensib, jaque el seu llenguatge 6s felailu a la WfZt, 
i els mots que el formen s6n purament catalans. La mateixa fluidesade compren- 
si6 no ser& pas pmeni si confrontem dos jwes de banda i banda de la ratlla 





contra la publicitat en casteli8. Eis GDL, arnb I'escissib del MCT, arnb el qual 
esiawn estretarnent vinculats, van desaparbixer de la circulacid. 

Al PalsValenciB, forad'Acci6Cultural, arnb unaactivitat rn6s intensai -moderna* 
que drnnium Cultural. encara que en bona pan movent-se a rauxes i impulsa i 
no duent a terme una planificacid i un treball Densat en tots els camps. ha 
aconseguit Bxits com la creacid i el mantenimeni de la xarxa de repetidors deW3 
1 &S al darrere d'una tevista tan sblida com 61 Ternpsi. a través del seu f a W m  
Eliseu Climent. Aixd ja 6s molt. 

A les llles Balears, I'estructura m& militant,que era la CENC i els mernbres dels 
serveis de cata18 deis municipis, va rebre un cop de mort arnb el retorn d'Aina 
Moll a Mallorca. Lacampanya institucional biiingüistava aigualir tota la feina feta 
i les possibilitats d'anar endavant. Amb I'excu6 d'un full& que havia publicat 
IaCENC, considerat massa +extremista, i arnb un dibuix -violent. jnspiratsense 
dubte en un poema de Joan Bmssa- on sortien paraules d'uns revblwrs, es va 
convertir tot plegat en un dbcil orfeó 1 qui no ho va acceptar va quedar a 
I'ostracisme. 

Parlarem rnolt per sobre de Catalunya Nord, on la milihcia lingüistica gravita 
quasi Únicament en les escoles La Bressda i An&, aquesta ÚItirna amb la seva 
Únicaemi9soraencatal8alazona. AI'Alguer, arnb molt menys pes, giraa I'entorn 
de les classes d'alguerh pera petits i grans. 

Una assoclacid com la nostra, LLengua Nacional, hauria de plantejar-se si vol 
cobriraquesta necessitat i enquinsfronts: caner, empreses, ensenyarnent, Bmbit 
públlc.. No vuil dir que hagi de fer-ha ja que tamb6 es pot cenyir a una accid 
m& de pensament i de gui&e i debat átra& de la revl& com k que encetem 
avui. col.lopuis, manifestos i accions institucionals. ~ e r b  si aue hauria de plante 
lar-s'ho i crkr  consci8ncia, si m& no, del buit qué tenim Bn aquests mornents 
en materia de militencia lingüistica. 



Manuel Pla i Salat 

És un ermr creure que el llenguatge 6s nomes una forma de comunicacib, car 
I'home esth destinat a parlar-se el1 mateix, 6s a dir, a interrogar-se i prendre 
conscibncia de la prbpia vida, a fer-se la autocrltica, a preguntar* pel seu 
origen, histbria i desti i a triar, per tant, els seus amics, la seva professib i, adhuc, 
la seva phtria. No oblidem que, al llarg de la vida, passem molt de temps parlant 
amb nosaltres mateixos, fent TU del pmpi JO. Sempre que anem desperts, no 
sols s'escau que anem elaborant escenes i paisatges, sin6 que ens anem 
monologant i responent, fent-nos CONSCIENTS i dualitzant+nos. Aixl JOAN-PE- 
RW, l'indolent, es deia tot swint: -TU, Joanot, hauries de llevar-te m6s de matl.~ 

Els animals criden i tarnbe es comuniquen, perb no parlen perqub no exposen 
als altres els seus pensaments o judicis. Ells es poden avisar, cridar, enjogassar, 
amenapr-se i renyir; poden estar contents o descontents, perb no pas d'ells 
mateixos. No es fan retrets d ' h e r  millors o pitjors, W i o s o s  o garrits. Aixl, 
encara que tenen percepcions, coneixements i membria, NO ENTENEN PER- 
QUE després del dia ha de venir la nit; coneixen els carrers del poble malgrat no 
8ntendre.per qud cal que es facin carrers. 

Així, com que no tenen enteniment, no els cal llenguatge per fer-se preguntes ni 
projectas devida i no es poden fer responsables de lladrar o cantar ogrunyir mes 
M o malarnent. 1, com que no parlen amb ells mateixos, poden tenir por del 
castig, perb no consdhcia. Com deia ORTEGA I GASSET, viuen sempre referits 
a o afectats per les coses, perb mal concentrats en el seu si o abstrets en un lntim 
dieJeg. &tan sempre alterats: o vigilen, o es mouen d'acl d'allh, o dorrnen. 
Tampoc no s'inscriuen a cap folc, eixam o ramada; hi neixen i s'hi crien o 
esdevenen solitaris. 

L'home, en canvi, selecciona: es tria els amics, el poble, I'ofici, els costums i la 
phtria. Pot nbixer a Gallcia i sentir-se casteflh o portugubs, pot lluitar pels s e ~ s  
o pels cmats, pot fer-se socialista o anarquista, pot fer-se de I'equip de la cultura 
o del gmp de la xurma,del catalh acadbmlc o del catale LIGHT. 



Ara M, com que la nostra con&- 4s una iormulecfó caractm1bglca dbl 
bnguatge intlm, quan el nostre Ilenguatge 68 bastard, fa cotisd8ncia és bastar- 
da; si 6s pfebeu, la nostra conscibncia és plebea, 1, quan B@;lig 
consciencia eate rebianida i espioossada pel galllner. $ zTfi 

i' .= 
Rernarquem aquf que no 6s just de defensar el plebeisme en nom l al s&d. 4 
la dernocdcia, perqub, si b6 la democrbia s'originh com a noblllesim deslg 
dialliberar la plebs de la seva pobra i injustacondkió, la polltiqueria democrlltlca 
ha acabat per glorfficar les classes més n8cies.dns i abiedes de la societat, bo 
1 tractant desimpatilzar amb llurs costums I amb llur incultura humanistica. Ésla 
tendbnda actual vers LES REBAIXES. 

D'aquest prcgresslsme pwadoxal, alguns socialistes n'han íei el seu dogma. En 
I'a- IlngOisüc, d'aixó en dluen el *prog&me col.loauiab. Es titilen de 

Val adlr que. sovint, SI algú se sap inferior ala aeus desigs, per manca d'aptituds 
o d'esforñ pmura refer-se ais seus u l k  nwant el8 m(MbP deis aitres o les seves 
qualitats. VMm c m  assetjats per ~ssers que voldrien decretar la iguatW unhrer- 
sal. no sols davant la lkti i contra prMlegii injustos, sin6 en roEs efs aspectes 
personal$ i morala Rosegats pel ree$enüment o I'enveja, es converieien fre- 
qüentment en moneders de f rds~e mondes i d'una falsa cultura. Demaneni, 
doncs, a les n w  muaes que ens g u M n  dels nics adulterats 1 sofistits per la 
il.lustrad6 l de les escorrialles unhrenltiirieg d'alguns pocs periodistes que han 
pogut saltar I burlar el tmmpolf de í'autenüca seleccib 



Lluis Marquet (Barcelona) 

Del tema del catala alight*, ja se n'han ocupat diversos autors des del punt de 
vista estrictament lingüístic, perb hern vist pocs autors que fessin refedncia a la 
relaci6 entre llengua 1 nació i les conseqübncies que aixb t6. Perqub, cal dir-ho 
clarament, la idea del dight* aplicada a la llengua no és sin6 una conseqübncia 
de la idea que es tB de la nacib. Creiem que no poden ser m& oportuna unes 
paraules de Frances Ferrer i Gironb, extretes del seu Ilibre: CATALUNYA 
LIQHT..? (El Llamp, Barcelona 1886). Aquest autor, que tant s'ha ocupat de la 
defensa del catala a to$ els nivells, fa unes consideracions generals sobre el 
*ligM* que sdn dignes de recordar perqub poden &ser aplicades amb tota la 
swa cruesa al tema del catala ulightn. Heus aci algunes de les idees que exposa 
en I'esmentat Ilibre: 

.Ara tota la vida ens la volen fer alight*. Qub volen dir amb el dightm? ... El aligM* 
és com una lavativa que serveix per a rebaixar ia fortor i els graus de personalitat 
de qualsevol gbnere que ek tingui messa dominants ... El dlighb desdibuixa, 
atempera, aigualeix, rebaixa, modera, retreda, desconcentra i dilueix totallb que 
16 grau, wncentracib, alcada, temperatura, personalitat i color. Si el tabac *ligMn 
és tabac sense nicotina; si el cafb ulight* és cafb sense cafelna; si la cola ulight* 
6s cola sense sucre, etc., resulta ben clar que el nacionalkme ~light. 6s ni&¡ 
nalisme que oblida la nació. És hora de denunciar el sistema 4ightm i demostrar 
la seva inutilitat politi ca... Perb hem de ser ferms a pmjectar una Catalunya 
concentrada en presügi; ... Tot aih, fins a desterrar el ulight~. 

Si ara apliquem totes aquestes consideracions de caracter general que Fran- 
cesc Ferrer enfoca amb tanta claredat cap al to del nacionalisme cata)& actual- 
ment dominant-al camp de la llenguaens adonarem del que significael concepte 
de *atala lighb i la conveniencia de desterrar d'un cop aquesta idea i tornar al 
catalh tal com ha de ser. Perb a m6s queda bsn clar que la idea de .catal& lightn 
va Intirnament lligada a la de unacionalisme lightn i aixd sf que és verltablement 
greu. Nom& cal que substitulm en les frases anteriors el mot concret pel de 
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EL PATRlMONl DE LA LLENGUA 

MariAngela Cerda i Surroca (Barcelona) 

El mot qatrimoni* va adquirint, actualment, unavigencia f o w  crítica pel fet que 
hom assisteix a la malversacl6, a la dilapidacib d'un heretatge -material, cultural 
o moral- ric i consistent que, haventge conservat i augrnentat fins ara, ens 
permet de viure'n massa despreocupadament, demagbgicarnent. Tanmateix, ja 
no en viuran pas el8 nostres descendents pel fet ben senzill que un patrimoni no 
Bs ni apreciat ni conservat quan no ha calgut I'esforc de guanyar-lo. 1, aixi, atesa 
la incidenciade la llengua, que necesslta una regulaci6 permanent en lacultura, 
el nostre heretatge s'haurh exhaurit. 

L'bpoca actual ha pogut gaudir d'un catala que, malgrat els diversos avatars i 
entrebancs hist&ics, ha complert un mil.lenni; i, perquh a desgrat de circums- 
tancies adverses no s'extingis, noes perdBs, en certes Bpoques ha calgut rnaldar 
w r  defensarqo, enfortir-lo, propagar-lo, amb el resultat gue, després de cada 
enfonsada, la llengua catalana ha reworgit rnés, rn6s &plendorosa, s o b r a  
mercbs a artifexs escriptors -~hem viscut per salvar-vos els mob- perb, 
igualmeni, mercbs al poble, hereu devot d'un patrimoni digne de ser preservat i 
acrescut. 

Ara la llengua havingut a parar auna generaci6 que, al revésdel que li pertocaria 
de fer, intenta malversar, reduir o inutilitzar les seves riqueses í qualitats, sotme- 
tent-la a un consumisme passatger i a un confusionisme lamentable, ambd6s 
signes del temps, i imposant, alhora, un filologisme de robot. .. 

Recorrent a la me@fora, peitot arreu els camins orografi, els naturals. ofereixen 
tota la magnifidncia del paisatge, unavisi6 global, sovint esplbndida als nostres 
ulls; peh els camins artificiosos, que üren al dret, no ofereixen cap sorprenent 
visi6 panodmica ni bellesa autbntica, enriquidora, perqub s6n impmvisats, 
limitadors: són alighb. Semblantment, una llengua, en aquest cas el catala 
"light., degrada! o mutilat, contrari a I'espontaneitat natural i a la riquesa global, 
esdev6 merament utilitari iins que. com a tal, convd m& Ilencar-lo per inservible. 
Aixl, esdwinguda un producte banal i efimer, objede de consum, la llengua tan 



sols 6s apta pera un ús trivial i Mhuc s'auíodestrueix al serve¡ d'uns hit- 
deterrninats, sovint inwnfessables. 

1, aqulconnectern arnb la idea inicial, ja que aquest producte lingufstic 6s 
I'antltesi d'un pairlmoni consistent. no merarnent uülitari, sin6 totalmeni apte per 
a la creacid i ensems per a ser exportat; un producte que, wnvetii en *sol ris*, 
d'usar i Ilenmr, pel .llghtismm, ja no pod&serdignedetransmetre'sdig~ 
satisfactorlarnent, com li correspon. 



CANVIS EN ELS RITMES 
DEL CATALA ORAL (1) 

R. Victoria Gras (Barcelona) 

L'atencib que hem dedicat a la wrreccib de la sintaxi i del lbxic ha estat molt 
superior a la que hem dedicat a la prosbdia, potser perqub 6s corrent fer-ho 
d9aquesta manera gradual establerta en I'estudi de les Ilengbs o pequb, en la 
prosbdia. hi hamenvscerteses i menvsdifusib deles que hi ha en d'altrescamps. 
kl fet que el catalá oral pasa per Eanvis tan intensos i amb un 4 e m p  tan 
apressat tarnb6 fa que s'acurnuli la informad6 que s'hauria de difondrg. 

Val la pena de comentar alguns canvis que s'obsewen en els ritmes, canvis que 
poden tenir a I'origen: 

A) El trasllat al catalb d'hhbits fonetii del castellh -amb la generacid de 
fenbmens nous-. 

B) El deswnelxement o la no-aplicacib en la lectura de les regles elementals de 
fonbtica sinWica, 6s a dir, la interpretaclb oral equivocada del text catalh escrit. 

C) El fet de remarcar, d ' e m f e s i  les paraules per damunt de la frase de laqual 
formen par! Mnicament, en I'hmbR periodlstic. 

És justament entre els pmfessionals que parlen per al públic o en públic, on 
aquests trets anbrnals s6n notoris i on ttísentit de comentar-los. Entre els hebii 
fonetis catalans NO tinguts en cornpte, hi trobem I'elisib i la sinalefa; no fer-les 
repercuteix en el nombre de sfl.labes i, en conseqfi&ncia, en el canvi dels ritrnes 
que s'estableixen i en I'enionacib del grup al qual pertanyen. Diern =hsbitsr en 
el sentit de regles, que wm a regles han estat formulades, perb no pmu difoses. 
~ambé es tmba, al costatde la desaparicib d'hhbii catalans wm el que hern dit, 
I'aparidb d'hhblts nous wm el del canvi de tonicitat per atonicitat de les sfl.labes, 
o a la inversa, canvi que repercuteix en una distribucib aberrant, no dlalectal, en 
I'alteracib del ritme, del timbre de la vocal -que passa de tbnka a hbna o al 
re*-, i en modificacions de I'entonacib del grup. 



Seria interessant de rellegir els manuals de pmnunciació o d'ortologia espanyola 
o els tractats de versificacid -esdewnguts cI8ssics en I'estudi de la l l e w  
castellana- pera veure que aquests parlants ais quals ens referim donen unes 
sducions a les vocals en comacte que no són habltuals ni POCSIBLES en 
castelia culte, sovínt fan I'efecte de trobar-88 dins els esquemes de la i a n m  
sinthctica de I'hrab, del dan& o de I'aiemany, de Ilengiles per a le9 cfrrels la 
frontera de mot es marca de manera diferent de com es fa en quelseM1 de 168 
IlengOeg rotnbniques, on noes faseniir el copde glotisi el h l a t u s é s p m -  
La tendencia noetni és d'eliminar els limits de les paraules, sssoclant els ele- 
ments gtons als dements tbnics velns, amb els quals formen un ritme m6s o 
menys estret, i dlaM,,el castellh no n'és pas exdbsl 

I$ clar que es consideren pronunciacions vulgars; um'han dicho*, ~ ~ l ' h a s  he- 
chor?, d que equiml a una elisi6, perb en castenh hi ha reduccbns de gnips 
voc81ics que tmbem en el parlar no emfatic correcte i en to*r els p~ekk3, Ilevat, 
és clar, dels casos excepcionals pel que fa a la norma i que s6n les tensions 
pdtiques o els escasads gn ip  on wlament el hiatus i la dl&esi es praotiquen. 
Per aixb podem di6 sense exagerar, queets nostres locutors s6n m6s restrictius 
que la normativa castellana pel que fa a I'aplec de vocals. Tornant a I'Bmfasi 
observat en la manera wm alguns ~ 8 p a . t ~  les praules o les partícules del seu 
g ~ p  fbnic, fixem-nos oom resuita dmcil d'imaginar que emmudlments, suprei. 
sbns, disions que s6n normais m el f m d s  O I'italiA, no es tessin a i'hora de 
llegir o d'anunciar alguna cosa o W, que en comptes de dir d'épcque*, *I'em- 
preintit., sota el pretexi que s1entendr& m& b8,diguessin: *la Bpoque*, ala 
emp-, o b4 que en italiase substihiis; ~I'idem, *ce n'B sempra, mien'ora* 
per da id,, .ce ne B semprm, a w z a  orci. per miilorar la claredat o la 
compmnsib; absurd. lh clar que ells hi tenen un apbstmf, en tots aquests casos, 
i ~I'ap6abof Bs una elisib., marca una &sic), i per als catalans no és tan MI. 
Tenim I'apbstmf per a marcar algunessllstons i no el tenim per a les que, sense 
marcar, esfan. subratllem queI'apdshofsigniftcaelisi6 peraaquella qui nos'han 
adonat. encara, que, si en catalh no hl hada elisbns tampoc no hi hauria 
I'apostrof. 

S'hauria de divulgar un estudi apronindl de la manera c m  funcionen els 
agrupements de vocals en cada dial&, pd que fa a la fonetica sini&cUca, per 
a aclarir pera tothom alguns punts foscoa Haurfem de recordar que la supedi- 
tasid a I'escrit és per a servir la unftat de la Ilengua, perb no vol dir que si tcts 
escrMm ame+ peral plural de h&@m de pmiunciar & i no ~ z S  nema 
en a, si som del catala central o baldric. 'De la mateixa manera com hem 
superat aquesta fase de la lectura podem superartota la resta. Pera&ixer els 



casos d'elisions i de sinalefes podern consultar la classificacib que n'han fet 
alguns estudiosos pera facilitar.ne I'estudi, en publicacions com ~Introducci6 a 
la m d t h  de S. Oliva. 

A part de la normativaper a I'elisib i la sinalefa,& bona la lectura de publicaoions 
d'abans de les normes ortwrafiques actuals. on veiem com es resolia en la Darla 
el contacte entre mals. U; que en pcdem esmentar 6s el del q u a  gton;'amb 
I'apostmfacib. com funciona per al franck aqu'han. dit, qu'heur fet, i fins i tot: 
qu'hor faci, qu'hinvagi ... &/cata/& qu'am 'sparla*, tal com hoescriviaF. Soler 
o qualsml autor de I'epoca, al nostre entendm, t6 I'avantatge de ser testimoni 
de la fon8üca catalana encara no influida per una altra Ilengua. Aquesta lectura 
és sana peque reflecteix una realital que volem ignorar, una realitat no pas 
Ilunyana. Aclareixo peralsqui esperen I'ocasi6 de desacreditar elsqui defensem 
el *cata¡& sense canvis extralingualm, que aquesta recomanacid de lectura no 
t6 res de nosttdgic, ni de gal.lommanidic, ni de defensa de I'ús de I'apbstrof en 
casos nousl Senzillament, reforca unes regles de lectura que, per sort, no s6n 
tan complicades com en d'altres llengües europees, pero que s'han de conbixer 
i de practicar. Ha de ser ben clar per a tothom qu8 hi ha escnt i que s'hi ha de 
pronunciar, i hem de ser ben dars i conseqüents amb el nostre sistema fon8tic. 

Un testimoni quetamb6 hem de tenir present peral catala oral és el dels poetes, 
com abans hem dit pel que fa al castella; els poetes que consideren les sil.labes, 
els accents.. . 

I sense rec6rrer als versos, tan sols; si tenh el grup wna altraml, amb I'exclama- 
ci6, pot suggerir una pmnúncia coneguda pel que fa a les psibilitas d'accen- 
tuacl6 1 d'entonació. Si el pronunciem amb una sfi.laba &lona seguida de tbnica 
i, despds unad'&ona, en TRESsil.labesorganitrades com un amfbrac, és molt 
diferent de pronunciar-hi tbnica-Atona, com dos troqueus, en QUATRE sil.labes. 
Si diem aquestes dues variants fort, o miilor, si proVavem de musicar-les, sentim 
clarament les conseqÜ8ncles de no fer-hi I'elisi6. Aquest exemple extrem servida 
pera orientar sobre molts d'altres casos. De tota manera, si repetim aqued tipus 
d'alteracions -i el ritme 6s qUesti6 de repeticib veurem com el text catala oral 
s'afeixuga 1 es deforma. 



LA REPRESSIÓ ÉS NORMA LIMG~~STICA 
A TARRAGONA 

Jordi Colomer (Tarragona) 

Hom predeia temps enrere que el Mur mapa de Catalunya ja no gmdiria de la 
provincia de Tarragona, que la g e m i t a t  deis governants cetalans ha& 
regalatala *amiesdel centre* acanvid'una independbnciasomniada. 
queel formuiadord'aital protecia no teniaresd'sspmydistai mésaviatfelasewir 
arauments de política f i 6  pertal de davetilar lesconsci$nciesendomimdes 
p& un 4oi va.% o per un 'knt  se vah. Perb el8 qui vivim a Tarragona podern 
comprovar que les nostres autoritats ja han regalat la provfncia al Cenire; si m& 
no, lingülsticament. 

De les eswrrialles d'una ¡lengua oprimida, desfeta, substituida i malmesa, en 
fan Ilenguatge ofbIal de ~ o l s i  campnyes municipals, per tal d'acontentar ek 
hnims deis colonitzadars. La Ilengua de Tanagona ja no 6s el catela. sin6 el 
catanyol, una llengua -m& avi2 un dialecte de I'espanyol- imposada pel 
lightisme demagbgic i regressiu de Barcelona. 

I el poble genul de parla genulna paWx I'anomment dels seus drets ling0WeS 
per un caprici -que ara se& capritxo- &unes capeiletes amb seu a Barcelona 
1 delegad6 *fabregatina* a Vakncia, vla Madrid. 

Mentre que molts catalans es deixen oondncer pels arguments -mi- 
d'aqueetee capeiietes col.laboradores de I'imperialisme lingülstic i de la unifica- 
oi6 d'Espanya, mentre que el jovent d'aneu de Cetalunye es deixa ensibornar 
per aquells qui li fan creure que la defenea de la llengua ja ha passat de moda i 
que la resknBncia pertany a d'atres epoSues, els espanyols tenen mot ciar que 
el fet d'afeblir aquesta resistendaser&deieminant a I'hora de dominar 1 anihilar 
la identitat dels catatans. 

Heus acl el gran mi del l ighthe als interessos d'aquells qui enoara conti- 
nuen creienl en un  españoles todos..,* A Tanagona la pmnocid d'aqwta 
ldeotogia oompta amb massa ressonadom oficials entestats a escampar-la. La 



campanya municipal de Benestar Social ha envalt els carrers de la ciutat amb el 
lema aTio, la vida esta més bonb, calc malaurat del lhxic i de la sintaxi de la 
llengua veina que, a m8s a m&, gaudeix d'un palbs analfabetisme pel que fa a 
I'accentuacib. El nostre semi de normalitzacid Ilngülsüca no t6 res a envejar a 
la Real Academia de la Lengua Valenciana ... 

Si a ladesconeixent,x 4 malafe- que palesen les nostres autoritats, hi afegim 
fetstan antinormalitzadors com, per exemple, el fet que en el decurs de les festes 
de Santa Tecla actuessin quinze grups de rock i només dos cantessin en catala; 
si tenim en compte la situacib de la llengua catalana al carrer, al mbn laboral, als 
mitjans de comunicacb que, en teoria, haurbn d'expressar-se en la llengua de 
tots els catalans, a I'ensenyament, als estarnents oficials, a la vida privada i 
pública d'aquest pafs haurem de ieconWxar que la realital supera les pmfecies, 
perqub no regalem només Tmagona, sin6 Cataiunya sencera. 



ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE 
ECONOMIA LINGU~STICA 

Bernat Joan i Mari (Eivissa) 

Hi haalguns textos pmu influents-possiblement, haurlem de commresmsn- 
tant la Biblia- que representen d'una manera claríssima la pluralitat lingüística 
com un autbntic m i g .  El fet d'haver- hi moltes IIengGes entorpeix la comunica- 
ci6 entre les persones i fa que es requereixi una gran despesa de temps i e s f o ~  
en I'aprenentatge de Ilengües, la qual cosa no sempre s'adiu amb les inclina 
cions de les persones que, si us plau per forp, s'hi veuen obligades. 

La Biblia ens presenta el famds mite de la Torre de Babel. Els Bssen humans 
d e n  fer una torre enorme, tan alta que pugui arrlbar fins al Cel -estan, potSr, 
construint un mitja d'intercomunicacib que el6 permeti el contacte entre ta$ 
ells?-, una torre que els permetd wmpetlr arnb el mateix DBu -reflex Ideal¡- 
zat, potser, de les múltiples rnancances de comunicació humanes?-, i /que& 
en veure clarament el perill de perdre el seu Pcder sobre la condici6 humana 
-comunicacid és poder-faque esconíonguin les Ilengúeq i que cadascú parli 
d'una maneradiferent, deforma queno es poden entendre i latorre quedasense 
construir. 

El BB -tots s'entenien entre ells, perb eren massa arnbiclosoa- queda brutal- 
ment vencut pel Mal -la iniemmprensid acaba essent imposible. 

El discurs IingliMic de la Revolució francesa funciona en aquest mateix sentit. 
Cal cercar una llengua universal, que permeti la intercomprensió entre tots i la 
difusió de les llums i de les cibncies. La Ilengua apareix, doncs, clarament com 
un instrument de progrés, que, per tal de ser eficac, ha de tenir les caracterlsti- 
ques d'universalit -instrument en mans de tothom- 1 d'unicitat -nomBs hi 
pot haver una llengua d'intercomunic&6 general, perqub, si no, la funció matei- 
xa d'lntercomunicaci6 general acaba dmapamixgnt (com la famosa torre que 
hem esmentat mBs amunt). El 88 -amdat en aquest cas amb e( progrb, la 
Ilum, la cihcia, i tota la resta de bens progressistss que es wlguin esmentar- 
ve representat, un cap m6s,per unallengua. aquella que permet una intercomu- 



nicacid entre lodes les persones que estan construint IaTorre de Babel (la ciencia, 
la cultura, I'art, la Civilitraci d..) i el Mal s'associa amb la impossibilitat de 
construir la Tom de Babel (la ~ibilitracid), per mor de la pluralitat de llengües, 
que marquen distancies i barreres entre les persones i dificulten I'entesa entre 

El discurs sobre planificacid lingüística predominant encara avui a la nWra part 
del mdn 6s directament hereu d'aquest de la Revolucid francesa, d g r a t  que 
pugui existir de tant en tant el miratge que efectivament ests comencant a sofrir 
considerables esquerdes. Si hi aprofundim una mica, veurem que aquesta 
afirmacid no acaba &adaptar-se a la veritat. 

Segurameni, sl una llengua no 6s talment un mercat (com amb gran convenci- 
ment afirma Jesús Royo), si que s'adiu basicament arnb el funcionament del 
mercat. Els parhetres de la ciencia econbmica resulten, en molts aspectes, 
periectament aplicables a I'estudi de la llengua des d'una dimenslósociolbgica. 
La difusid de la llengua i la seua utilitat s'assembla bastant als mecanismes de 
circulacid de la moneda. 

Actualment, i a la nostra part del mdn, cada Wt-nació sorgit durant el Renaixe 
ment o durant el Segle de les Llums compta arnb una moneda prbpia, que és 
aquella que seweix per a comprar i vendre dins 1'8mbit de les prbpies fronteres. 
Aquesta moneda Bs plenament vigent com a element univenalment acceptat per 
a superar el mlnim intercanvi de produaes, propi encara de les economies 
primitives. Un minim de complexitat en les relacions econbmiques comportar& 
I'aparicid de monedes diverses, que, al seu torn, es corresponen a uns determi- 
nats Bmbits de vigbncia. A Espanya, per exemple, es paga arnb pessetes i es 
paria en espanyol. L'Bmbit de la pessetai 1'8mbitdeI'espanyol presenten, dones, 
un grau de correspondbncia que podem sospitar que és superior al que caldria 
esperar de la mera casualitat. En principi se suposa que t6 el mateix valor (i 
observi's que en parlam nivells diferenta, perb que feim refeencia a la mateixa 
cosa) la pesseta per pagar uns determinats productes com I'espanyol per dema- 
nar-los. Els ambits que no corresponen amb monedes d'ús corrent al mercat 
presenten llengües no normalitzades, és a dir, no corrents al mercat. 

Aquests fets, ells tdsols, ja ens haurien dedonar alguna pistasobre elselements 
necessaris Der a convertir una llenaua arraconada i sense normalitat social en 
una llengua normalitzada a tots el ambits. Si les IlengGes es corresponen amb 
les monedes, cal crear una moneda, un hmbit d'intercanvi monetari -econb- 
mi+ per tal de poder-hi construir una llengua nacional. Que la llengua es 
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<ÑrartniePx oon) une Tbrre. ba de quedar fóra de tot dubte vei 
I~@uWertt hWrb del ptocesde twmmWtact6 l de no 
esatka pur W l e n  Sauvageot i titulada precisament L 
LANQEHONQRCHSEI I una moneda necesita un banc nacional qwl&' 

- kE.'7;( 
Relació intima semblant a la que ea produeix, per empie, entre la pesse$i i el ' 

Banc d'Espanya. 

V i  aquest aspecte, haurem de tenir, tot segun, en compte un a b  facra; la 
convertibilitat de les monedes i les tnonedes que. en un moment det- 
poden sewr m a paüó o com a eina de canvi respecte de qualaevol cTcltil 
elements que entren en jac en el mercat intemacionai. Aixl, per exemple, 
banca canvien lires en pewetes, de la mateixa manera que els guies iurístics 
axdkiuen als italiacwi com Bs el racó d'Espanya Que visiten en Mih. Perb si es 
M¡ aCCBdir a un8 deteminats Bmbits caldk &&era un aitre tipus de moneda, 
i no a la mera convettibilitat: DM exemide, ak dblers, o, a un &re niveil. als ecus. 
El preu dei petrdi es me&wa, per.axemple, ffaoord arnb una detenninade 
quantitat de dblars per batril. Ni dirt'tamsmuriulmans ni pesos sud-americana no 
serveixen per a fimr a nivel1 internacional el preu del cm, de la mateixe manera 
que ni I'drab c l b l c  ni I'espanyol no constitueiren una moneda de m v i  Mida 
a les reunions dels representante dek, Wsm de I'OPEP, que f b n  el preu del 

Cadacosa al seu 110% i cadamonedadimel aeuBmbitcorresponent. Cal, perqud 
totes les operacions esmentades puguin funcionar, no pixar fora de test. 

A partir d'aquestes reRBXions podem esbosser algunes conclusions, amh 8ota la 
provlsionalitat que s'escaigui: 

1.- Mentre paguem en pess- veurem I'espanyol com a Ihgua general 
d'intercanvi a la Cataiunya incrustaáa dhis Espanya. Mentre al nord paguin en 
irancs, i'interuanvi funcionara en francb. 

2.- Calda dones, crear una moneda nwa per al nostre país, si volern assistir, 
en un futur, a un intercanvi genedituit en cata!&. Quina? La dar8 manca 
-encara- de resposta a aquesta pregunta ens deixa ben paib que no s'hi 
pensa @re. 



cap convertibilitai previa de la nostra futura moneda en pessetes. El Banc de 
Catalunya hau& de proveir la manera de poder convertir la moneda catalana 
directamarti en Mars quan aixb sigui necessari. 

4.- La no-existbncia del Banc de Catalunya ni de la moneda catalana no ve 
causada precisament per la pertinen~a del nostre pals, el qual Pere Quart 
anomenava *la sagrada &ea del dolar., sin6 per la incrustaci6 accidental amb 
la no tan sacra &a de la pesseta. 

Comes potveure, si transcendim mlnimament1'8mbit delsgramaticsi enssituam 
en el discurs que pot entendre tothom, el disseny de la futura política lingülstica 
que convd al nostre país ens apareix m& nítiiament dibuixat, sense preocupa- 
cions sup8rñues de I'estil de .si la pesseta ]a entrebanca I'existbncia d'una 
moneda catalana, imaginau com i'entrebancad la presencia al nnstre pals del 
dolarl*. sense utopies absolutameni inealitzables (i mi tani irresponsablement 
presentades com'a perfectament factibles) com a i  d~ran t  un temps, posem 
vit-i-cinc, o cinquanta anys, haurem de poder pagar wnt en pessetes wm en 
moneda catalana* i sense comprensions injustes de I'estil doncs que els immi- 
grats paguin amb pessetes i nosaltres pagarem amb la moneda de les dues que 
ens vengui b6*. 

En fi, procurem que, usant una expressió de Nadal Batie, els gitanos andalusos 
no ens continuni estafant en aquest mercat. 



QUESTIONS LINGU~STIQUES 
(1) ELS QUI ACCEPTEN EL QUE ÉS F O ~  ... 
Maria Lluisa Pazos (Barcelona) 

Ja seria hora que restiWssim a fa Ifengua una estnictura morfosintBctica ben 
genurna, ben arrelada en la nostra tradicid quan el m e  encara no es tmbava 
en condiciona de dsixar-se conv8ncer ni per intetferhcies Iingtiistiqueg ni per 
prejudicis ideolbgics. 

I cal restituir-la preckwnwnt pequ8 era i Bs una eina al servei de la Ibgica i de la 
preeislb. Es tracta de la disüncib entre sl quin (o bé, els qui, qui,aquells qui, 
tothom qui, qualsmd qu~) 1 ei qm. en les oracions de relatiu substantives, As 
a diaquelles oradons que no porten anteden1 explktt, la qual cosa fa que tota 
I'oració introdu'ída per algun deJs promnr#, esmentais subsütueixi el substantiu 
om8s. A hores d'ara ja s6n ben poca ela qui encara recorren a aital dtstinclb 
ciariricadora, sob ra  d'enqh que els mltjms de comunWi6 escriEs fan mans i 
m8nigw>s per tal de desqualifiav predsrmient el que ens dlferenciava de la 
Ilenguavelna. 'Ruimatelx,negligir la uülnsii de I'ús de -El quir: persona; ei que: 
cosa, contradiu no tan sda la llengua popular (mcordem la quantitat de refranys 
quecomencen per q u i m e ~ ~ s e l e s p e n s a t c t ~ ) s i n ó t m b 6 l ' ú n l c a  
normativa vigent, que tan sola admet les wnstfuccions amb quim en oracions 
relatives substantlves referides a pmma; par exemple: que ho porti quin 
yu~ui; el1 crMa aqueJls qui* s7m escdtava m aquel1 quin mt 
@&re; tothom qub vingui que entri; s<xtia amb aquells quhr havia con m...= 
mentre reserva .el que. per a conatruocione referides a e m w ,  equlvaienta al 
=lo= neutre de I'espanyol., o be a lea oradons adjedm I'antecedent del promm 
reiatlu de les quals ia ha esht dit. m la qual cosa resulta innece8dria la 
repetidd. AM, serien-exemples del ptimer úsde 4 quw: da em di& d qu@ 
vds; cal que* passa Bs que no ho d a ;  m'avlndd amb el que* em di&..* 
menimqueseranexemplesdeisegen k8qequesthomeiel~home)q~m 
ooneimrahirsón gemans; m'han tnun& el teu Illbre i els (els Iiíbres) que. haga 
perdut, e&*. 

Cal parar mment, doncs, en eis avantatges que representa el fet que la Bengua 
daiana pugui compSar amb una distincib entre les construcclons pefsonals i 



neutres,la qual cosa permet de bandejar unes confusions tan preuades pels 
lingíiistes de rebaíxes. Fixeu-vos en aquests titulars d'un diari actual: (Avui 
15-9-91) 

*La faculta1 d'lnformatica de la UPC fa aquest mes una experibncia pilot per als 
estudiants de primer curs. Les dasses estan destinades sobretot uals que. 
provenen de FP per rebaixar els suspensos entre aquest col.lectiu d'ectudiantsm 

Evidentment hom no acaba d'esbrinar el valor de la frase que inicia e l s  qua: 
Es tracta d'una omissid i hem d'entendre 4 s  (sstudiants) que*? Peh en aquest 
cas és absurd repetir td seguit *estudiantsr darrere d.lect iu* .  Altrament, si 
suposem que no hi ha omissib, sin6 úsermni de 4 s  que. per 4 s  quin imaginen 
qub hauriem d'entendre si, en lloc de substantiu femenl rclassesm, s'hi trabes, 
poseu percas, un substantiu masculicom ~cursosr . Aleshores hauriem d'enten- 
dre, si fa no fa, que *Els cursos estan destinati als (cursos) que provenen de FP*. 

Si aixb és un model de llenguafuncional, I'brgan deu anar per mal camí ... Pero 
tot seguit continuem Ilegint: 

aUnaoportunitat per als qui venim de F.!?* 

Aquí el model,o m& aviat el gust del corrector, ha canviat; pequb si en I'altra 
oracid es tractavade la primera possibilitat ens sembla una despesa absurda de 
mots, i si, com esdeve palbs , s'avenia amb la segona suposicid la incorrecci6 
identificaria la funcionalitat amb la incongrubncia, perqub no ens voldran pas fer 
creure que el verb provenir va introduit per que* i el verb venir va introduit per 
qui* .... I heus ací que el joc continua encara i al dessota mateix podem Ilegir: 

alnform&tica fa cursets per reduir el frac& dels aqus no fan el COU*. 

Vaja, no estavem pas assabentats que ara els cursets tamb6 fan el COU ... Quina 
escolaritzeció tan exhaustiva o...quin model de llengua tan poc útil ... 

El mateix model de llengua que -rebaixa* suspensos en lloc de reduir-los. Ja 
podem,doncs,comprovar I'ambigüitat que provoca el fe1 d'entestar-se a no fer 
servir el quin i substituir-lo sistemhticament per el *que* o, el que a la llarga és 
pitjor, confondre a pler ambdues construccions indiscriminadament. 

Les eines lingiilstiques no entrebanquen la funcid, m& aviat enriqueixen la 
Ilengua. Si exterminen -1s qui., quan llegirem o sentirem: 



rEl que.& ha.p#f& aqmWi8 am&. Haurem de demanar: RI$%I?J P 
plznuclp tres EHeesegw 

d a  hem el qus erill has m n a b . .  No sabrem SI Bs en Pm, o M@!## ., &$1 2 

Cineme aquesta hirda, o Me1 Ilibm del que1 pi38mm fa un moment , , . -  

, I .) .,. 

Així,doncs,sembta que en aqueet pals encara continuem ancorrUs al di vBII- 
ment de garfar 4 I I  a caaa 1 que no es notir. Sembla que algú mdf m 41 
s'enteeta a posar de moda I'unfforme IlngüWc del centre, no íos m8 
qua lW gend bessó de lakmadeu Fabmgal ens pogueg tialar dscetalen&W& i 
1 aix0 pera w n s  qtri no ia dentífie .... 

i 
1 

El d a  que aawpkmm que Vi is  &una e8&uotum IlnQiiIsHCa o d'ufi mbE-nO 
perjudica nhigi5 ai ea;dev6 &ii. Ibgic, precie 1 lmuMtuIMe; el dia que, a mé8 s 
m&, padrem m 8 h  amb orgull que ets mcts 1 lea e;shucnitW I l m U Q 8  
tamM se-n pera Mentificamos, pera unir-nos i per a dignfnCat-fi08 com a 
poble de ptwisament Iiiure, haurem comen@ a entrara la via de la cihncia. Amb 
objedMt8t. 

La interferbnda no &a I i n g ~  íuwbftal; Bs m& aviat una func56 essen- 
ciai deis oolonttmfm. 



(11) EL LEXIC C A T A ~  DELS MITJANS 
DE COMUNICACI~ 

Lluls Marquet (Barcelona) 

Aquest és un terna contnwertit que s'ha debatut Ilargament en diferents llocs i 
per especialies diversos. I hi ha, corn es pot constatar, posicions divergents 
quant & model recomanai. Per aquest rnotiu els dierentsrnodels de llengua que 
s'han oosat en prectica no coincideixen sempre. Abans, perb, de prendre deci- 
sions, kra bode tenir en wmpte que de pub¡icacions peribdiques ja se'n feien, 
com &S Drou sabut abans de la auerra i per aixb caldria fer un estudi del model 
de la lleigua que hi era utilitzatin una Bpoca en qu8 la llengua es trobava en 
una etapa de recupermió avancjada i en una situacid al ccaner molt dierent de 
I'actual. Que sapiguem,encara ningú no ha fet cap estudi lingüistic, ni que sigui 
parcial,sobre aquest punt. Ens limitarem aquía feralgunes 0bse~aCiofIS pel que 
fa al lbxic. 

Resulta altament intereesant analitzar algunes de les CONVERSES FILOL~I- 
QUES de Fabra sobre el Ihxic utilitzat als diaris i publicacions periodlstiques del 
seu temps perqub el que diu és aplicable, evidentrnent arnb maiisacions, al lhxic 
actual de les nostres publicacions. 

Així podern llegir a la Conversa niirn. 315: 

UNO podem pas esperawar de veure ds diaris catalans alliberats de les faltes 
greusde llenguatge que hi wnstatem avui en tantaabundhcia, mentre unagran 
part de llur text sigui una traduccki del castell& feta a correcuita en el mornent 
mateix de cornpondre el diari*. 

A la núm. 310 ens diu: 

"Es podria fer una llarga llista amb els rnots que, malgmt haver estat denunciats 
com a castellanismes, continuen essent usats normalment en el catala de les 
nostres publícacions: ENTREGAR, ENTERAR, AWIAR, ... Quan hom agafa una 
publicacid qualsevol (Ilibre, revista, diari,etc.,) ja nosesorprh de trobar-hi alguns 



d'aquests mots, dels quals hom pot t h e r  amb rab que no aconseguirem mcir de 
veure alliberada la nostra Ilengua, si tenim esguard que la majoria d'ek faje 
llargs anys que han estat denunciats com a castellanismew. 

I a la 31 1 hi ha aquest parhgraf no rnenys signiíicatiu: 

~L'altre dia. llegint un diari barceloni escnt en catalh, desprh d'un AVERIGUAR, 
d'un ALENTAR i d'un AQUILATAR, trobhvem un MATXACAR (...). Que, en una 
traducclb del oastellh, passin sense traduir mots com AVERIGUAR, ALENTAR I 
AQUILATAR Bs una cosa lamentable certament, perd a la qual estem ja acostu- 
rnats; es tracta de mots habituals en la llengua parlada que hom compren que 
s'esmunvin fAcilment a la llenaua escrita Perb el cas de MATXACAR 69 m6s 
greu: s u b  l'admissii, senseexamen, de qualsevol m d  foraster (.:.). A aquest 
Das. un dia tmbarem DESMENUCAR. un alhe ARRODILLAR-SE. un altre ASSE- 
MW M... 1 el catala esdevlndr8; alkenys quant al seu Idxic, ;n mer dialecte 
castellBl* 

Crelem que totes aquestes observacions de Fabra resulten, no potser pels casos 
concreta que esmenta, sin6per lesconclusions que se'n poden treure, perfecta- 
ment aplicabIesala~ituaci6 actual del W d e l e s  publicacions pediWiquesdels 
nostres dies. Unes vegades per les pieases, altres pel desconeixement, altres 
per desfdia i anrea per cenes ansigneis* -Que obliguen i prohibeken d W -  
dment- el catal8.dels mitjans de bunicacib resülta &$a swint fowt  i 
sabretot poc genul, alhora que reiiectelx escandalosament I'estat de la llengua 
parlada descurada i prbpia de gent que no rB prw conekemeots lingülstics. 

Pero hi veiem una diferencia-¡ creiem queeasencial-entre la situaci6descnta 
per Fabra i I'actual. Pel que sembia aquelia era m& aviat deguda a la desidia i 
la manca de domini de la llengua que a altra cosa, mentre que ara -tot i que 
porser hi ha m& cnieixements Iingülstics tdr ics- s'hi afegebc un altre factor 
que considerem greu: I'apiicaci6 d'un model de llengua basat en unes normes 
establertes amb uns criteris que -si b6 en genera¡ són f o w  acceptabies- 
contenen certs amedes pmu signlflcatlus un tant arbitra& i sectaris, hnpropis 
d'una llengua que 16 ja una b& rnolt important flxada de fa temps i fins ara 
acceptada unhnimement. 

Creiem que caldria reconsiderar seriosament la questib a ti d'aconseguir una 
llengua digna amb un 18xic pmpi i autdntic. 



DES DE LA SOCIOLINGU~STICA 
La llengua culta, la normativa 
i I'ensenyament (1) 

Jordi Sol6 i Camardons 

Richard üaum, director de I'lnstitut de Filologia Rornbica a I'Escola Superior 
lkn ica dlAquisgr& va publicar un exhaustiu estudi sobre la llengua culta com 
a fenomen caracterlstic i pressupbsit bk ic  de I'existbncia de les comunitats 
civilitzades. Tanmateix al nostre pals, algun professor de periodisme s'entesta a 
no voier passar el llindar de la c ~ i I ' i c i 6 ,  si m6s no pel que respecta al catalh, i 
gosa publicar ~Ilibre9. que porten per tltol preteses antinbmies tan curioses com 
~Peraula viva contra Ilengua normativas (1990), arnb la ~retensi6 d'enfrontar el 
catala oral amb la norm&va catalana, que 6s com intentar enfmntar el dofins 
arnb les cabres. 

Perb sembla que, quan I'otyeciiu consisteix a minimitzar, ridiculitrar i qwionar 
qualsevol senyal d'identitat catalana, aualsml maniobra 6s bona. Eis intenta de 
lquidar el ca& com a Ilengua culta s6n immemoriais, perb van tenir un ressb 
especial durant la darrera dictadura espanyola. En aquells moments la consigna 
era *El Catalán es un dialecto del castellano*. Deifi Ddmau, ja ho denunciava 
i'any 1948 en un article que no g o d  signar si no amb pseudbnim. 

La segona ofensiva va consistir a Ilancar la idea que els catalans erem intrínse 
cament i proverbialment bilingfies. Lluís V.Aracil ho va haver de desmentir ja el 
1966. 

La tercera ofensiva fou un producte local (-Vennosa Llenguar, 1986) i va consistir 
a questionar el model catala de llenaua normativa i a imposar un model linacilstic 
pr&ressivament acostat a llespan)kl; tambb fou contestat immediatament, per 
franctiradom. Ates I'Bxit obtingut per aquesta danera maniobra, dguns profeo 
sionals de I'autoodi s'hi continuen arrossegant. 



LA LLENGUA CULTA 

Nosaltres parüm de la constaWf6 que feia Stegef (1962). segons el qual wm 
w u l r  la unltat nacional, la identitat i la modernitat d&n en gran mesu(a WWna 
solucid satisiactbria de la qiiesil6 de la norma lingt%stlca &muna. 1 si vahrm 
defensar la qmraula viva* ser& oportú considerar allb que escrívla J.G. hhte 
(T761) 

*Una llengua vhra es transforma ... sernpre en relació a la seva cultivacfb: o ~ w i  
m& formaci6 cultural ha rebut, menya es transformar&, com mengs oun&ñrcla 
esilgui, m& es mOCnRca1.g (...) una llengua es ímsfarrna amb m& foqa quan 
els seus son8 no estan flxats encara mitjaqant els sfgnes d'e9criptura.s 

Aciuest fet la era evident fa 230 a m  per6 en lasituad6 sociolingüfstica catalana 
a&al se'ns fa dramstioament evident: si no es consMera una &stib absolut& 
ment wtoriWa la cultivació de la llenaua culta i del seu corresponent estandard 
la dingua v i m  es transformar$ en I'hica direcció possitie en I'actualitat 
perdent aquel18 tiets que la dífBnmckn de la llengua social domirrant, 
esdevenint un dlaiecte 1 desintegrant-so. Tubau 1 els propagandistes aligM. 
petpetuen els prejudicls m& t&m t$i in tradlcid rombtica, que considerava 
aue la vlda autentica i veritable de la l h u a  es trobava en el si dels estrats m& 
baixos del pobla La dlferbncla Bs que m k m  que els mmantics ho feien per un 
utbpk I n W s  pels vencuts, per un amor al poble lnculte com a portador de les 
velles tradkions incúrruptes, en canvi, els vefinosos locals s'interessen O es 
deixen encegar per les interfefbnclss IlngWiues i les cmpcions en I'ús oral 
de qualsevd persona que passi pela mRJan8 audievisuals 

Per si algo pensava que el nostre Bs un pmMerna Únk paga la pena cwiientw 
que iieinz Klogs (1978) ja va deWICter una tendencia al refús 1 menysteniment de 
les normes de la llengua de cultura o el seu relaxament, entre &S Iingüisies, els 
eetudiants i els eneenyants de secundaria alemanys. 

Aquesta tendbnoia, que no és,donos,eac(usiva de les comunitats lingiifsfiques 
minoritzedes, partelx d'un e m  de prhioipi que tendeix a considerar la llengua 
esthdard Ú n i m n t  com un entie mits dela dlale*es o varlants Ihi~üfstiques - 
usades per la comunltst, i que per tant tlndria el mateix dret que dls. 

L'estBndard seria una variant m& del dlasistema Iingüwc. Fin6 ltot pera aiguns 



socioiingüistes d'orientaci6 descriptiva, lesvarietats lingüístiques, com la varietet 
est8ndard. les varietats reaionals, socUs i íuncionals, constituirien dins d'una 
comunltat parlant un sistema d'elements no nemdriarnent depenents. b lbgic 
que amb plantejaments com aquest -que no situen la llengua culta en un punt 
central de la xarxa d'intercanvis lingüistics- 11est8ndard i la importancia de la 
normativa siguin menystinguts. El menyspreu de la normativa implica la negaci6 
de la necessitat i la importbncia decisiva de la cultivació. En el camp politico-edu- 
catiu i en ~'ensen~ament de la llengua, acceptar que la llengua cultano ha de ser 
la norma amb qu8 cal mesurar els objecüus didectics de I'ensenyament de la 
llengua conduiria al caos, al desprestigi de la llengua i de I'assignatura de llengua 
catalana, més encara si els estudiants s'adonen que les altres Ilengües que 
estudien si que tenen un referent lingülstic norrnatiu i de llengua culta indiscuti- 
ble. 

A.I. Domasnev (1980) va obsetvar que la llengua de cultura no 6s ~nicarnent la 
llengua de les classee mitjanes i superion, -cam es creia $en@ de & Berns- 
tein, considerat encara una gran autoritat en algunes facultats catalanes- ni 
podia ser interpretada com una mena de dialecte social d'aquests segments 
socials. Per contra, lallengua cuitaseria, swons Damasnev, el pr0d~cte suprem 
del desenvolupament lingüistic d'una naci6:~o podem sin6 afkir-nos a lacrida 
aue fa R.Baum a la presa de conscibncia de la imwrtancia de la llenaua de 
cultura, litedula i e&rita, com la que era dominait abans de la lingüistica 
moderna. Caldria retornar a les pmiclons que consideraven el \lengua6 com a 
detemlnador de la visi6 del mbn, ra6 per ia qual la seva energia pedagbgico-po- 
litica es concentra en primer teme sobre la transmissió de la llengua decultura, 
la qual, com a portadora en I'actualitat de la forma m& desenvolupada del 
coneixement del m6n-, posseeix una bptima foqa emancipadora (S.J¿tger, 
1982) 

(1) Article publicat a la revista *Escola Catalana*, núrn 275, desembre 1990 

NCTES: 1.- Richard Baum, rHochsprache Literatursprache - Materialien zur 
Charakteristik von Kultursprachenw, 1987. Traducci6 castellana a Editorial Alfa, 
1990.2.- lvan Tubau, Baraula viva contra llengua normativa*, editorial Laertes, 
Barcelona 1990.3.- Poli GId, dclariments i documentsm, .Antologiaa, núm. 9, 
Gener de 1948.4.- Lluis V. Aracil, *El bilingüisme com a mite., 1966, text original 
en anglb. El podeu trobar tradult al cata& dins el llibre del mateix autor -Papers 
de SociolingÜistica=, ed. La Magrana. 1982.5.- Jordi Sol6 i Camardons, ~Verino- 
sa Llengua, verinosa dominacib., dins *El M6nn. agost 1986.6.- Hugo Steger, 
~Swiollnguistlk. AnsatZe zur soziolinguistischen Theoriebildung, 1982. Cita1 



per R. Baum. 7.- A.I. Domaasnev, Zapadnogermaniskle, 'jazykovye bar'ery' 
(Aktual'nye problemy sociolingvistiki) 1980. Citat per R.Baum. 8.- Vegeu el llibre 
~Temps d'Educaci15, niim.b Revista de la Divisió de Cibncies de I'Educacil5, 
Univemitat de üarcelana, 1989, que és una rnonografia sobre Basil Bernstein. 
9.-Siegrfiled Jiger. ~ D e r  desolateZustand der Sprachd'iaktik als Auusdruckdes 
desolaten Zustands der Sparchwissenschafdt*, 1982. Citat per R. Baum. 



NOT~CIES D'ENGUANY 

U.C.E. 1991 

En el decurs de la Univets'kat Catalana d'Estiu -1'iínic h b i t  catal8. on horn pot 
viure exclusivament en catalb durant deu dies i on és practicarnent impossible 
sentir parlar en espanyol- (no hi arriba la W3) ... es va fer la presentad6 de 
I'Associaci6 Uengua Naciona1,arnb la participacid de Joaquirn Auladell: presen- 
tador, i Maria Llulsa Pazos, Angels Grau, i Jordi Sol4 Carnardons. 

A I'acte, hi van assistir i hi van participar valencians, rnalloquins i nordcata- 
lans,que van fer nornbroses intervencions -prop de dues hores de debat- 
contra la imposidó de I'espanyol i contra el rnodel de catala espanyolitzat que es 
vol imposar al sud de la frontera estatal. 

Els nord-catalans van queixar-se especialrnent del rnodel lingliístic de la televisi6 
de Barcelona i tant els catalans de les illes Balears com els del Sud de Catalunya 
van rebutjar la renúncia de TV3 a esdevenir una televisi6 nacional catalana, la 
qual cosa 6s ben paiesa tant pel que fa als continguts com al menyspreu de les 
diferents variants Iingiiistiques del catalh, 

Els catalans del nord van assegurar amb vehemencia que mai no assumiran el 
catanvol i Que caldria no continuar ianorant els trets dialectals rnés irnportants de 
llurva~iantdialectal. El diari de la U C E V ~  incloure un fragrnentdel rnanifest "PER 
UNA LLENGUA NACIONAL*. 

En el debat sobre la situació de la prernsa diaria en llengua catalana, organitzat 
per I'UCE, el representant del *Diari de Barcelona* va entonar en la seva 
intervencid un mwa culpa. pmfundissim per haver optat d'antuvi pel Ynodel de 
catalb Ilght*; cosa que,segons ell, els va fer perdre lectors. Un ermr que estaven 
disposats a esmenar. 



LA BRÚIXOLA 

fl butlletlintem de I'Awwciaci6 Cultural *La Brúixola, (iif.27B02Q4) - c r n ~ q m  
oiganitza excursions i viatges Iiídics i cuiturals arreu de Catalunya- va Psprodwh 
en el n.9 el taxt fntegre del nostre Manifesl fundacional. *La Brúi la*  ha decWt 
de donar suport a ia tasa de Uengua Nacional. 

La Brtiixola t4 laseva seu a -Hotel d1Enti¡. Ap. 24. Edffici P i i d o n ,  8. pWM. 
Concili de Trenlo, 513,08020 Barcelona 

T~SNER I LLENGUA NACIONAL 

Avel.li Artis-Gener, Tlsner, membre d'honor de la nastra Associaci6,va 4sser 
entrevlstat en el num. 375 de la revista *EITemp. Repmdu7m aquí un fragment 
de I'entrevista: 

=El que SI lí deu haver commocionat 4s que I'hagin acusai de *practicar feixisme 
pum arran de( seu supori a I'Assodacki Llengua Nacional, que s'oposa ais 
defensois de I'anomentat catale Iig M... 

T&ner.- AMI de Uengua Nacional 4s un mwiment de defensa. La defensa es 
produeix quan hi ha una agressió, una eswmesa. Aixd passa en qualsevol 
terreny; quan has de defensar el pis,hl poses un mecanisme de seguretat; al 
coa<e,hl poses una alarma contra el robatori... 

Alxl, dones, la llengua se sent agredida l naturalment crea uns dispoaitiu de 
defensa. Ara M, que et diguin, i dto tmlualment, que qualsevol mwiment de 
defensa d'una llengua per motlus Meolbgicg 48 feixisme pum; 4s una incon- 
gruencia tremenda. En primer Iloc, per una rab fonamental: no conoebo cap 
defensa de la Ihgua, ni cap detraoció Umpoc, si no 4s per motius ideolbgics. 
~Per  quins altres motius podriaser? La llengua 4s un producte cultwal, unacosa 
purament egpiritual. No hl pot haver cap altre motiu de defensa d'una llengua 
que no sigui ideolbgk. I si hi 48, wnonfeso que no el conec. Si m4s no, ia llengua 
entesa c& a valor moral, mm a mitja de comunicacib, com a fet diferencial. Si 
I'entenem en un sentir material, com la Ilengua de vedella o la llengua de poro 
aue et venen a la boüga de la cantonada, ll~vow entendd una defensa que no 

ui ideologlca (...) 



Jo no sóc espanyol. Pwianyo a una nacid que t6 msci8mia de ser naci6, 
ceracterístiques de nacid, i de naci6 definidament europea, peque sempre ha 
estat pmjectada a Europa i a la Med¡tednia.* 

SEGON SIMPOSI SOBRE L'ENSENYAMENT DEL CATALA 
A NO-CATALANOPARLANTS 

Durantelsdies4,5 i 6 de setembred'enguany, vatenir IlocaVicel Segon Simposi 
sobre I'ensenyament del catala a nocatalanoparlants. 

En el transcurs de les jornades es van presentar prop de setanta comunicacions 
que són una mostra de la vitalitat del m6n de I'ensenyament i de la preocupacid 
dels ensenyants per la problematica pedagbgica i sociolingülstica que comporta 
I'ensenyament de i en catala. Les comunicacions apaieixeran publicades pr&c 
mament. 

Tambe es van realitzar dues taules rodones: En la primera ,que ver& sobre la 
reforma de I'escolaritat basica i la 1lengua~;tots els participants: Joan Badia, 
Uuisa Bruc, Roser Iboira, Joan Parera i Joan Ponsadavan coincidir a comentar 
les lirniiacions que imposa el sostre legal pera la llengua catalana. J. Parera va 
insistira comentar el perill que representael *retrocBsen lagenuinitatdel catalb 
manifestada en el que el1 anomena 4 catanyola. 

En lataula rodona E ls  joves i la Ilengua* Miquel Strubell, de la Direcci6 General 
de Politica Lingüistica, Pasqual Tirach, de la Catalunya Nord i Jordi Sol6 i 
Camardons van analitzar la situaci6 sociolingülstica general l molt particular- 
ment el deficitari ús del catala entre els joves i es van fer propostes concretes per 
a dinamitzar-ne I'ús. 

Quan ja haviem tancat el número ens arriba la nova de la mort de la MA. 
Campmany. Sempre la recorderem wm qui va aportar el conceptesociolingúkitic 
de rsudetitzaci6~ i com qui 6s va o v a r  -respectuosament, aixb sí- a la 
xaronada de =Barcelona, posa't guapa*. 



Hem volgut recuperar aquest lema pera la revista peque estem m n m u t s  que 
s'adiu peiíectament amb els nostres objectius. Uengua Nacional creu queja és 
hora de comenw a dure en catalb sense represtsions, sense autolimitaciwts, 
sense pors, sense complem. 

En aquesta secció informarem els nostres ldrs  de M allb que funcioni normai- 
ment l excluslvament en la nostra Ilengua. per tal que serveixi d'exemple a seguir 
i de model de normalitzaci6 de base. Esperem la col.laboracl6 dels lectors. No 
wlem amagar que,quan es tracti d'empreses o botigues,els farem propaganda. 
perb crelem que és bo actuar aixi fins que hom s'adoni que vendre en cata& li 
pot fer augmentar les vendes. 

L'hipefcentre comercial Esclat, que te un establiment al barri de Sants & 
Barcelona i un altre a le wmarca d'OrPona W o n a  exdusivament en cada& 
Tcts eis cartelis l informacions escrRBeque s'hi poden trobar s6n escrites única- 
ment en caEal& D'altra banda,tota la ~a~eresse  interna i flm i tut les nUe8 
adrgades ala treballadors de 19empr& sbn en CATALA. Un exemple a seguir. 

Aquegta sed6  t6 com a objectiu justament tot e1 contrad que I'mterior: denun- 
ciar tot allo que no funciona nomiment en catala a les institucions, a les 
empreseg, al &mr; les agressions concretesals usuarlsde la Ilengua. L'objeotiu 
no 6s ú n h e n t  denunciar sin6 també proposar forme$ de boicot i tata mena 



d'accions de protesta i presei6 contra I'entitat o les persones que porten una 
activitat pública denunciades. Feu-nos arribar totes les dades de qub disposeu: 
adreces, te@fons, etc.. 

Una casa de mobJes que 16 dues bdgues a Barcelona (al c. de Sants i al de 
Consell de Cent), 4uality Armaris, s'anuncia des de fa un parell d'anys a 
I'emissora de &dio de la Generalitat de Catalunya Rtidio Associacid RAC 105 1 
ho fa sempre en espanyol, ignorant ollmpicament que els oients de RAC 105 
sintonitzen una emissora que funciona iinicament en cata&. Cal denunciar 
aquesta casa de mobles i podeu telefonar al núm. 2409456 per a expressar la 
vostra opini6 d'aquestriactitud que nosaltres no podem sin6 interpretar com una 
agressi6 als drets lingülstics dels oients que escolten una emissora catalana. 
Tambe seria bo de fer arribar les nostres reolamacions directes a la RAC 105 pel 
fet d'acceptar publicitat en espanyol. 

.Rosa Maria Sarda ho ta en espanyol a Val&nclm 

Després d'haver fet els seus calemns amb la brillant participació en el programa 
de TV3 ~üetes i film,, la nostrada Rosa Mana Sarda torna a repetir programet 
*OI6 tusVideos1~ al Canal 9 valenci8; perb allti, com que ja 6s foradela rfmnterar 
regional,ho fa en espanyol. Els ciutadans de les quaire prwlncies gaudeixen 
d'un .privilegim que els és negat als catalans del sud del riu de la Wnia Cobrar 
en dues Ilengües 6s cobrar doble, deu pensar la Sardti. No ens estranya aquesta 
actitud en una persona que, quan I'entrevlsten en catala, utilitza canvis de codi 
i inierferhcies en espanyol a dojo, menire que, quan I'entrevlsten en espanyol, 
el respecte a la llengua Bs admirable. 



L'ANTICATALANISME A MALLORCA 

Un puput de Cresta Molla L'anticatalanisme a Mallorca: Noms, llinatges i foto 
grafies. 

APLEC (Associacid de Professors en Llengua Catalana, llles Balears 1 Pltiüses). 
Edita: Mateu Joan i Florit, Palma de Mallorca, 1991. 

En el marc de la UCE es va presentar aquest llibre i va escandalitzar tant el 
periodista present de -La Vanguardla~ -agent actiu d'espanyolltzació idiomliti- 
ca des de fa anys amb els diners dels cataians- que li vadedicar un artlcle sense 
signar(~ah~uardia21-6-91) Fou unaexcel.lent propagandagratuitad'un llibre 
que s'ho val. 

El llibre conte tats els escrits de I'Assc&mci6 de pmfessors en llengua catalana 
de les illes Balears i Pitiiises (APLEC) publicats regularment a la revista &'Are- 
nal*, de Mallorca. PublicacM independent de les illes Balears*, I'únlca revista 
que coneguem que, al costat de la cap(ialera, inclou el mapa de tot Catalunya 
amb el nom de les principals capital6 catalanes. 

El llibre conté també quatre phlegs de Lluls V. Aracil, Antoni Artigues, Franceac 
Ferrer i Gironb i Bemat Joan Marl. El gniix del llibre s6n els articles contra 
I'escriptor Antoni Alemany, Uuls Cerdo i altres antlcatalanistes de Mallorca i el 
tema central 6s la qGesti6 idiometlca: ladefensa afanissada, radical, assenyada 
i documentada de la Ilenguacatcilana ales illes Balearsi PltiGses. Crida I'atenci6 
el to i el Ilenguatge viu l directa -nl mao<i$ta ni academicista- i la profunditat 
de les reflexlons. Els autors defensen el monolingüisme catala 1 demostren els 
seus coneixements sobre la problemliticade la coionització polltica, ldeologlca, 
cultural 1 Iingülstica. 

També hi inclouen elsartlcles dels agents anticatalanistes, molts dels quals estan 
adrqats direotament contra els membres de I'APLEC. No cal dir que cadascun 



d'aquests articles t6 lacontrarbplica corresponent. El Ilibre, en format de revista, 
tambe conte fotagrañe8 que il.lustren amb humor 1 contundénciaels raonaments 
deis autors. 

Proposem de8 d'aqul fer una nova edicid -o m& ben di¡ una continuacib- del 
Ilibre,perb dedicada als anticatalanistes que tenen Barcelona com a centre 
d'operacions i negocis. Cal no menystenir la importencia de I'anillisi del discun 
peque 6s una eina preciosa per a descobrir la real¡, leti manipulacions i els 
jocs arnagais. *Un puput arnb cresta molla- posa al descobert I'anticatalanisme 
a Mallorca. 

La diiribucl6 del llibre a la Peninsula va a cárrec de Edicions Paisos Catalans, 
Rda. Sant Antoni 76, pral. 1 .. tlf. 93-3188799 Barcelona, i a Mallorca: S'Arenal 
de Mallorca, Caml de les Pedreres 30,07600 Mallorca, tM.971-265005 

(JSC) 



EL CONCURS DE LLENGUA NACIONAL 

Joaquim Auladell 

MODEL DE LLENGUA LLIBRES D'ESTIL PER ALS 
MITJANS D'COMUNICACI~ 

No hl ha un rnodel de llengua experirnentat i wnsoiidat per ak rnitiens de 
comunicaoid. Hl ha la nom&a, d'una banda, i la prectica Apontaneisk reveo 
tida de ~ ~ g a d e s  d'una teoritzacib aue no aconsbaueix de cobrir la seva indiQ8ii. 
cia, de ¡'a&. Dintre de I'embat &r coilgtituh el -&tal& com a llengua n&d, 
apta pera Ms els usos, dotada de tots el$ re~istm, VBhiie de comunicad6 de 
tots els oatalans, estatblir un modei de llensua m ais rnediatges de masseo 6s 
un objectlu primordial. Hi ha i'experi~nciads, lahac ib ,  elsañy820, d ' u n m  
perrodlstk obra de J. Camer, A. Rwira I Vir~tlli F. Puids, Pere Corarsiirt(#s¡ 
M. de !%garra, entre d'altm, de piofessionalitat-¡ tenaoitat exernpkrq pez& ,, 
potser lnsufkient actualrnent. 

Totes les Ilengües nacionals tenen un@) modef(s) de llengua per ala rnitjam de 
comunicacb i no hi circula cap rnlssatge que no hi estigui fonuiat d'acord, fins 
al punt que la llengua dels rnitjans de comunicaci6 Bs model d'ús de la nengua: 
es DOI aprendre frano8s. angb o itallsdtant-hl &dio i teievisib i ves si ala qul 
en$ wlen fer escriure wrn elk parten, ele deixatien pas xipollejar als d a s  en 
espanyol amb I'espanyol que 9s paria4 El fet Bs que els pmteseionals dele 
rnitjans de cornunicacib, que S&, vulgues que no, treballadors de la Ilengua, hi 
han arribat pels seus coneixementBo par lesseve~s ooneixenc6s, perb la r n W a  
no tenen una formacid Iingidstlca eneaniinada a aquests rnitjans ni han pastlat 
per la reffexid sobre el tipus de llengua que cal usar. Perqub, en totes les 
wmunicacions en qu8 intervé la llengua, aquesta no Bg norn6s un vehiile neutre 
o inert dels rnissatge8, sin6 que la seva formulacid encertada pot afegir interbs 
per la inbmKLCi6 l plaaf a la rnatelxa comunicacio. 1, ara, ens trobern que molts 
rnlssatges estan per sota de la wrnpetbncia i de les expecWm8 IlngúWiques 
dels receptora-consutnidm, pahnia correnta de la Ilengua. Incorrecclons, ¡m- 
precislons, ¡ fiancs disbmta fan arrufar el nas als meptom i apartarlos de la 



lectura o de I'audicib. Pensern en eis *acabar arnb dels titulars de premsa. eis 
misteiis que *es desvetllen* pertot, en la qualificacib de decimonbnicm que una 
farnllia rnolt activa d'opinadors prodiga a tot allb que els sembla r6nec o en el 
catala de TV3, rnassa'espanyolkzat perqub I'entengui la gent de Perpinyh. Un 
equip de periodistes i logothnics treballa en I'elaboraci6 d'un rnodel de llengua 
per als rnediatges en la perspectiva de la llengua naciond. La intrcducció de 
noves mhquin&, que, utilitzades amb coneix&nent, haurien estahnat feina i 
disbarats, ha cornwrtat m6s dificultats: rnai corn ara les publicacions no havien 
hagut de tanm rectifimcbns carregant els neulers al rgremlins* de 
I'estampa. 

UN EQUlP DE PERIODISTES I LOGOT~CNICS TREBALLEN 
EN L'UABORAC~ D'UN MODEL DE LLENGUA PER ALS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ EN LA PERSPECTIVA 
DE LA LLENGUA NACIONAL 

La feina se& llarga i el que ara es dernana és documentacid i replega de 
problernes i solucions. Corn a aoortacib a aauesta labor llancem dues iniciatives 
b r  a recollir inforrnacic) sobre: ' 

- els allibres d'estib que s'apliquen actualrnent, tant si sbn reconeguts corn si 
no 

- els enors rnés freqbents 

- els pmblernes. aBarcu* és un error. unbviu* 4s un problema 

- les solucbns, els encerts, les descobertes, les creacions, els guanys: no tot 
s6n pifiades, també hi ha nous mots i noves maneres de dir que reaporten a les 
necessitats actuals d'expressió, que poden ser trets de la llengua antiga,del 
carrer, o de la creativitat individual. 

J.M. Espinas va posar en circulaoió ryacancer*, pillat del francbs, pero moit útil 
pera disüngir del arista. stendhala. 



En aqw& semi6 es publicaran efs disbarats 1 lea trrrballes que els ledore ens 
trametin. 

No cequem recomptes d'errades ortogr&flques si no 6s que, en la reiteració, s'hi 
entreveu un ellibre negm d'gstil~ (de qug, no distinció entre -pera i *per a* ...) 
No cerquem exemples dlats ni singulars. 

Demanem que la refehncia es faci a un artlcie o a una publicacid Demanem 
identificació de publicaci6, nilmero o data. pegina 1 signant, i el retall, per fer 
honor al nom de la seccí6. Ens interessen m6s les maneres de dlr i les cOnstruLF 
clons que no pas efs mots aillats. 

Mlem també encerts, noves maneres de dir o maneres de dir poc conegudes, 
per recollir-les i posar-les a digpodció de Ws els parknnts qualfficats. Aqui sl que 
volem exemples mal que siguin singulars i ap$mguhP en mitians de poca dMlsib. 
Volem també saber qui hem de felicita 

A LA RECERCA DEL LLIBRE D'ESTIL AMAGAT 

Tots els rnediatges apliquen una criteris lingüisücs encara que no s'ho pensht o 
que diguin que no: 6s el ~Ilibre d'estll amagat*. 

L'estudi d'aquests ellibres d'estlb 6s molt inter6ssant pera establir el model de 
llengua per als rnediatges de masaas. Un estudi sistematic ens donara els error$ 
i deficihncies constank, ens assemyalara les mancances i les necessitais de la 
llengua corrent i ens fornira de trobailles dlides, de solucions per als ermra i les 
m-cances. lh com un joc en qu8 s'estudiaran diaris, revi& i programes de 
M b  i de TV. 

Els interessats a participar-hi han de posar-se en contacte amb LLENGUA 
NACIONAL i I'organització del joc els oomunicadt els mitjans que s'artalitzaran, 
&S en pmporcionarll copies de treball i coordinara els qui treballin en un mateix 
mil)& Eis resultats es publicaran posteriorment. 



Quan,a la Universitat Catalana d'Estiu, vam fer pública aquesta iniciativa els 
responsables de mitjans de comunicacid que assistien a la presentació de L.N. 
es van posar a tremolar i ens demanaven:*tluin dia ser&?, quin programa 
analitzareu?~ Els vam tranquil.litzar dient que aquesta iniciativa no anava contra 
ells ni contra ningú, sin6 que volia ser una duda pera ells i una contribucid al 
millorament del catalh als seus mitjans. 

Ara ja podem dir que sera el mes de dssembre i que de mitjans analitzats seran 
almenys dos diaris, dues revistes i dos programes de N. 

UN EXEMPLE DEL JOC *LA RETALLADA. 

Mira qued ~Uibre d ' d l  de I'AVUI (edici6 provisional) ja en prevenial Aquítenim 
dos malsdesvetllaments~.AVUl pagina Ill d'Economia25de luliol de 1991 i AVUl 
phgina 45 del 5 de julio1 de 1991 

- 

k d u  Significa dczmbiir, revelar, una caia que estava amageb. 

Nodcmükandfmaldelfñm, -S. Un eshidi Efeauat a 22 in- 
a ti & respnar una &u- dbü& facnkncs ha darntüat que 
mPamnt cala&&, m beodici & ~ ' e d  ori+t una ~te-6 
l"espectada.CaI,CaLmw dedCffaapmductivcs,&adir,ca 
wbratllar la ' & w  tmdeixafcrqueunaúniraanre- 
-Mwucs-=- ib ra m> wnantri tot d cide p&c 
m& d b  pods & tiu. su16 que es pom a tcnne en di- 

vvses indústrics que ccqwen. 



LA BÚSTIA DE LLENGUA NACIONAL 

Obrim aquesta secci6 destinada, corn Bs natural, exclusivament als lectors de la 
revista. D'ara endavant, esperem la vostra col.laboraci6. Adreceu les vostres 
cartes a: Gran Via de les Corts Catalanes 592,l er. 08007 Barcelona 

El Llenguatge en el Joc Slmbblic 

Un fet curids que sovint he observat Bs escoltar com els nens i nenes de 
Barcelona i rodalies juguen en castellh. S6n nens i nenes de pares catalans a 
qui no manca una cultura de tradició oral f o ~ a  escaient de contes i cancons, i, 
en canvi, entre ells i tot jugant, parlen en castellh. 

Norrnalment els nens i nenes juguen a imitar el que veuen el seu voltant, repetint 
accions que fem els grans o que veuen per 1aT.V.. Actualrnent els nostres nens 
i nenes veuen molt la T.V. i en treuen models, tant d'actuacib com Iingülstics: de 
dibuixos, d'anuncis, de pei.licul es... Incorporen al seu llenguatge les matebtee 
estructures lingüistiques que han emitat. 

LaT.V.3ha introduFtalasevaprogramaci6 infantil el Club Super 3, que li ha donat 
m6s caliu i que 6s d'agrair. Perb li toca competir amb la T.V. estatal d'alt 
pressupost i amb les privades, que tambá fan els seus programes infantils. Per 
a millorar la quantitat i la qualitat del llenguatge dels nens í deis grans s6n 
necessarls una mitjans de comunicaci6 mes arnplis, competitius i conscients de 
la tasca que realitzen. 

Joana Gay i Costa 



EL VAIXELL DE LLENGUA NACIONAL 

RESUM D'ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ LLENGUA NACIONAL 

24 de juny: 

- El Punt Diari, de Qimna, 4s el primer miga de comunicacid que dífon la 
constiiució de Uengua Nacional. 

- lnici de la campanya de mcollida de signatures del Manifest rPer una llengua 
nacionab. (Al prbxim número informarem sobre les signatures recollides). 

4 de juliol: 

- Presentacid al Col.legi de Periodistes de Barcelona. Intervenen: Mana LIuisa 
Paa#l. Angels Grau, Josep Ferrer, Jordi Sol4 i Camardons i Goncal Castelld. 

- Notes a la premsa dedicades a I'Assooiaci6. Cal esmentar especialment 
IrEditorial del ~iari de Barcelona, des de la qual el diari es rep~antejad model de 
Ilensua. I'awistbncia a I'acte del Punt dian i del Periddico de Catalunva. i el - .  

~boicob descara del diari Avui. 

24 de juliol: 

- lnici de la campanyade supMt a la U.A.L. (Unitat d'Assessorament Lingliistic) 
de RTVV i d'informacid sobre els acomiadaments al Canal 9 de Valbncia. 

- Roda de premsa convocada per I'Assooiacib al Centre Comarcal Lleidata per 
a informar de les no-renwacions de contracte (acomiadaments) decorrectors del 
Canal 9. amb I'assist8ncia d'acorniadats. 



18 d'agost: 

- Presentacld de I'Associacib a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. Hi 
intervenen: Maria-Lluisa F%ms, Angels Grau i Jordi Sol6 i Camardons. Presenta 
I'ade: Joaquim Auladell. 

9 de setembre: 

- Presmtaci6 de Llengua Nacional al Col.legi de Periodistes de Tarragona 
Intervenen: Maria-Uuh Pazos, Jordi W 6  i Camardons, Francesc Esteve i MI 
Colomer. Presenta I'ade: Angels Grau. 

1 1 de setembre: 

- Participacid de la nostra Associacid a la Manifestacid unltllria en defensa del 
dret a I'autodeterminacid amb una pancarta que deia: PER LA UNITAT DE LA 
LLENGUA. FORA AMADEU FABREGAT Participen en la marxa membres de 
Uengua Nacional de PerpinyB, de VaWRcia. de Barcelona i de Tarragona. 

20 de setembre: 

- Uengua Nedonal envia a tots el8 mrtjans de municacib un comunicat de 
premsa on fa constar el seu rebuig a I'actitud de la Direccib de TVE pel que fa a 
I'ús de la llengua catalana i qualifloe de greu atemptat contra la normalltzació 
lingOl&a la reduccib de la programacid en catala a lV2. 

25 de setembre: 

- Uengua Nacional forma par1 dels col.lecüus que han l lanw la proposta de 
c~ci6d'unaplatatomiaunitana per la normalltzacilingBlstioa. Aquestscol.lec- 
tius són: Uengua Nacional, Fedml6 Uull, C.G.T.,E.R.C., I.C. i IaCrkla. AquesEa 
plataforma substituiria la que 6s constltul el febrer d'enguany com a suport 
puntual de les reivindicacions IingüMques de Comus i en la qual la participaren 
toñi els col.leotius esmentats i a m6s CC.00 i USTEC. 

27 de setembre: 

- Llengua Nacional 4sconvkladaa participar en un homenatge a Pompeu Fabra 
a C d d e  la Selva. L' ABsocjació s'encarrega de preparar una sotposkib d'obras 
i fQPoOtsdles cfe Pompeu Fabra. Hom tnaugurai8 aquesta exposici6 el primtndia 



de les Festes Fabra (10 de nwembre) . L'Associacid ha estat convidada a 
presentarse i a presentar la revista el segon dia (1 1 de novembre). 

1 d'ociubre: 

- Uengua Nacional rep un exemplar de la revista CANYA. una publicacid de 
I1l\ssaciacid Jwentut Rossellonesa, a I'editorial de la quai hom pot Ilegir: 4s- 
senyalem de pas la integraci6 de I'Associacid Jowntut Rossellonesa a I'Asso- 
ciacid Uengua Nacional que seu a Barcelona i que treballa des d'ara en una 
tasca fow semblant a la nostra. Aquesta integracid va ser reaiitzada durant La 
Universitat Catalana d'Estiu de Pradb. 

- En el proper número de la revista anomenarern d'altres Associacions adherb 
des a Llengua Nacional. 

- Llengua Nacional celebra la primera reunid general de treball ai Centre 
Comarcal lleidete (Gran V i  de les Corts Catalanes, 592.) S 'hi estableix corn a 
primer acord la celebració d'una reuni6 cada quinze dies. Les dates fixades per 
a les reunions d'enguany sdn: 19 de d'ociubre, 9 de novembre, 23 de novembre 
i 14 de desembre. S'apmva tamb6 la creaci6 de les tres primeres seccions dins 
de I ' ~ i a c i 6 :  

Primera secci6: *Ungúlsticm 

m o n a  seccid: rExtensi6 d'ús* 

Tercera secci6: Gol.laboraci6 en la revistai. 

La tercera secci6 haurh d'indoure la difusid permanent de les abres dues. 





Gran Via de les Corts Catalanes, 592, ler. - 08028 Barcelona 


