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EDITORIAL 

Ja queden lluny les presses i els neguits de les últimes setmanes 
abans dels Jocs Olímpics i la batalla diaria de petits fets, sortides de fo- 
g6 i declaracions fora de lloc si tot anava tan bé com deien. Podrlem 
analitzar dotz.enes de fets -uns quants els analitzem en aquestes pagi- 
nes en un article i en la secci6 d'informacions i comentaris-. El que ja  
veiem clar i que va resumir clarament en Jaume Camps en un debat ra- 
diofbnic és que després de la gara-gara conhternitzadora amb punta- 
des de peu per sota vindria el que el1 va anomenar un "atac de banyes" o 
més ajustadament podem anornenar nosalires de "fred de peus". Les pri- 
meres setmanes de curs politic ens en han dut unes mostres ben termi- 
nants: algunes per boca de personatgets que aparenten que parlen per 
ells pero que diuen allo que als de més amunt no estaria bé de dir, d'al- 
tres en fbrums aparentment no polítics com el congrés de la llengua es- 
panyola celebrat a Sevilla. 

La llengua és la rnanifestació de la nostra existencia que més cou als 
nostres fo r~a t s  veins. sens dubte, perque saben rnolt bé des de Nebrija 
4 i t a t  per Cela a la clausura de l'esmentat congrés- que "la lengua és 
un arma" i per aixb "compafiera del imperio", encara que aixb darrer ja 
no ho va gosar a recordar I'il.lustre academic que. envanit pel seu triomf 
social entre els benpensants que abans el rebutjaven. cuita a proclamar 
la ideologia que a través de la censura el regim més espanyol de tots els 
temps va estendre i que encara perdura. Per cert, recordeu que en la se- 
va joventut va exercir de censor per sobreviure? 

Són cada cop més preocupants els signes de rebuig de la consolida- 
ci6 pacífica i en to menor de I'autonomia catalana i els sofismes més 
barroen i topics apareixen ara i adés: el més greu és el que pretén que, 

1 després dels segles d'espoliaci6 econbmica. quan algus fons de 1'Estat re- 
I tomen a Cata lun~a és que "ells" (todos los españoles) ens paguen alguna 
I 



cosa. Tant si es tracta d'obres d'infraestmctura urbanlstica, que caldria 
haver fet fa decennis, com de la normalitzaciú lingüística, es veu que el 
que es fa aquf s'ha de tornar a pagar a part després d'haver contnbuit 
mes que ningú a i'erari públic. J 



TRIBUNA 

SENSE MIRACLE O AMB MIRACLE 

Alfred Badia (Barcelona) 

Apagada la foguerada dels Jocs Olimpics i Paralimpics, s'ha aixecat 
en els rnitjans de cornunicació un debat sobre la influencia que han 
exercit en el sentit d'accentuar I'espanyolització o la catalanització de la 
gent. Els qui creuen que la gran parafernilia de la inauguració. les com- 
peticions esportives i la cloenda han servit per a reblar la dependhncia 
en que Barcelona i per extensiú Catalunya es troben ficticarnent respec- 
te a I'espanyolització progressiva, posen com a exemple cabdal el pariit 
de futbol entre l'equip d'Espanya i el de Polonia al Carnp Nou. en que els 
crits &Espanya. Espanya es repetien mentre onejaven centenars de ban- 
deretes espanyoles en rnans del nombrds públic enfervorit. Els qui pen- 
sen que ha predorninat un esclat d'entusiasme catalanista, esmenten so- 
bretot la rnarató, durant la qual i en tot el recorregut des de Matar6 íins 
a Barcelona, nornks es veien onejar banderes catalanes. De fet. perb, si 
hern d'ésser lidels a la realitat vista sense apriorismes, la conclusió que 
hern de treure d'aquests aspectes aparenrnent contradictoris, 6s perlec- 
tarnent ambigua. La gent que cridava Espanya. E.~panya al Camp Nou se 
sentia rnés a la vora de l'equip vermell. on jugaven dos jugadors cata- 
lans, que no pas de I'altre, que apareixia corn a perfectament estranger. 
Les banderetes havien estat regalades a l'entrada, i sense una conscien- 
cia catalanista rnilitant era molt facil i cbrnode d'agitar-les. La lascinació 
del futbol competitiu irnpel.lia a animar l'equip rnés prbxim al senti- 
ment de la gent, sense que aquest engrescament. perb, impliqui cap fer- 
vor espanyolista definit. 1 pel que fa a la cursa rnaratoniana, el ressort 
que rnogué a exhibir exclusivarnent banderes catalanes radica en l'es- 
pontaneitat dels catalans, que enarborern la nostra bandera arnb una na- 
turalitat gairebé rutinaria (corn enarborem banderes blaugrana quan el 
Barca guanya un carnpionat), sense que aquesta exhibició signiliqui, de 
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fet, cap manifestació nacionalment catalanista. La gent actua moguda 
per impulsos elementals, i la nostra, com digué I'Unamuno, 6s tocada 
per l'estktica. és a dir, per l'amor a la massiva exhibició colorlstica de les 
ensenyes, el contagi extem i paren~ós de laentusiasme, tot el que sigui I 

flameig de signes sensibles, a mans de multituds engrescades. 
No pensem doncs, que els Jocs Ollmpics i Parallmpics, amb les "con- ,' 

cessions" oficials destinades a acontentar tothom, modifiquin gran cosa 
la situació de la catalanitat real, ambigua en les maFses, activa només en 
les minories. La cosa és especialrnent rnanilesta pel que fa a I'ús de la 
Ilengua. Vam tenir un canal 33 que informava en catala, pero no costava 
gens agafar TV2, on les mateixes escenes eren comentades en castellh. A 
l'interior de I'estadi i dels diversos espais de competició, el catala i el 
castellh es barrejaven hen naturalment, tal com passa en l'ús públic 
d'aquestes llengües en tota altra situaci6. Una mobilització dels catalans 
d'origen en el sentit de no abandonar mai I'ús de  la llengua propia, ni 
abans dels Jocs, ni en el tnnsciirs d'aquests, ni despres de la cloenda, 
continua sense produir-se. Potser la massa de castellanoparlants resi- 
dents a Catalunya sembla que s'inclina una mica més a acceptar el cata- 
1h dels qiii el parlen, I'escriuen i el retolen, pero no es veu que aquesta 
bona passivitat vagi esdevenint cap impuls a usar, ells, la llengua catala- 
na. La pressió de la majoria dels mitjans de comunicació, I'exemple de 
poder que representa l'ús del castella en tots els brgans de I'Estat impe- 
rants a Catalunya. la política del govem central, oposada a tot el que s i g  
nifiqui recuperació autentica del catali, els magres resultats de les me- 
sures normalitzadores ernpreses per la Direcció General de Polftica 
Lingüfstica, el manteniment del delicit de I'ensenyament del catala a les 
escoles, tot plegat no permet altra cosa. Lluitem a la baixa, tot i els es- 
f o r ~ o s  de les minories miliiants, i no disposem d'una acció del Govern 
Catali prou combativa pera  frenar la tendbncia. 

En aquesta situació: que li escau de fer al moviment Llengua Nacio- 
nal? No pas junyir-se a la tendencia concessiva dels qui, com els "light", 
entenen que la llengua catalana no té més remei que anar-se caslellanit- 
zant progresivament. sin6 mantenir-se en la defensa de la seva genuini- 
tat (acceptant, aixb sí, les poc nombroses modificacions que els quaran- 
ta anys de h-anquisme imposen i sempre, nonlis segons el criteri dels 
entesos -1legiu 1'Institut d'Estudis Catalans obrant fntegrament-). 
Arnb la genuinitat mantinguda. els catalans d'origen no conscienciats 
descobririen -ja van descobrint ara- les adulteracions de la llengua 
del carrer i dels "light". 1 pel que fa als castellanoparlants, si els fan sa- 
ber que aquesta és la llengua veritable i no la que la subjecció al Iran- 
quisme ana imposant a Catalunya. qualsevol pas que facin cap a I'ús ac- 
tiu de la nostra Ilengua, ja no s e d  la contribuci6 a la deturpació del l 



catala que preconitzen els "light". Som al bo de la lluita i LLENGUA NA- 
CIONAL il.lumina els desesperan~ats, consciencia els tebis o els abando- 
nistes, va desvetllant allb que sembla adormit, I'amor a una llengua 
mil.len&ria, rica, expresiva, musical i de mil matisos, una llengua que 
sense miracle o amb miracle no deixarem morir. 



SOCIOLOGIA DE LA LLENGUA 

UNIVERSITAT DE PRADA 

El dia 23 d'agost a les 12 hores tingué lloc en el marc de la UCE de 
Prada la presentació de l'As.sociaci6 Uengua Nacional. El que us oferim 
tot seguit 6s una transcripció de la presentació que va fer un dels seus 
membres, en Berna1 Joan i Marl. catedratic de batxillerat a I'illa d'Eivis- 
sa. Ja jutjareu per vosaltres mateixos I'interhs i validesa dels arguments 
que ens hi exposa. 

El model lingüfstic que proposa l'Associaci6 LIengua Nacional diver- 
geix essencialment del model que ens mostren els partidaris del catala 
"light". 

Ens mostren el seu model com si fos el més popular, i és molt difícil 
que pugui ésser assumit per un valencia o per un ciutadi de les Illes Ba- 
lean perquk está molt més allunyat del nostre catali col.loquial del que 
ho esta el catala fabria pur i simple. 

Darrere d'aquesta pretesa defensa d'un catala més assequible al po- 
ble hi ha una trampa terrible ja que mentre se'] fa més assequible a una 
determinada zona potser se'l fa més inassequible a la resta. És a dir; és 
un model absolutament regionalista, disgregador, negador del fet que 
les persones que viuen a I'area que ocupa la comunitat lingülstica catala- 
na no s6n només sis milions sin6 uns quants m&. Pretendre aquesta 
disgregació concorda amb la rniuima queja ve del temps dels mmans: 
"divideix i venceras", que 6s molt ben pensada des d'una perspectiva 
d'estrathgia militar. Per aixb crec que i'acceptació del model que propo- 
sa LLengua Nacional. entre les persones que treballem perla nostra Ilen- 
gua a les Illes Balears, ha estat immediatament assumida com un 
projecte propi justament perquk una regionalització barcelonina o pnn- 
cipatina ens deixana a nosaltres, membres de la comunitat lingülstico- 
nacional catalana. fora d'aquest pretes catala comú, projecte que s'ha 
d'assumir entre tots els catalans. Aquest projecte comú 6s. en definitiva. 



el dels membres de la naci6 catalana en quant comunitat lingülstica que 
es vol recuperar nacionalment. 

Des de la perspectiva d'unificar tot el territon nacional, creiem que 
és absolutament imprescindible un model de llengua no dialectalitzat, 
que constitueixi un instrument únic i homogeni p e r a  tota la comunitat 
lingülstica. Com més es pretengui aquesta disgregació i com mes s'in- 
tenti allunyar-nos de la unitat, més necessari ens sera que precisament 
existeixi aquest model unificat, coherent, clar, no dialectalitzat, no dis- 
gregador. i ric. no simpliFicat. 

Un amic em suggeria. una vegada, que si volia llegir "newspeak" llegís 
un determinat diari. L'excel.lent novel.la de George Onvell: Mil nou- 
cenrs vuifanfa-quatre, acaba amb una gramatica que es titula "Principals 
of Newspeak" on intenta d'una manera ficticia, perb no tan ficticia per- 
que G.O. era un gran periodista, fer una gramatica per a gent que no 
pensi. La finalitat no era d'augrnentar, sin6 de disminuir I'area del pen- 
sament, finalitat que podia aconseguir-se indiscriminadament reduint el 
nombre de paraules al mlnim indispensable. 

Una gramatica per a gent que no pensi garanteix que les estructures 
de poder no canviin, que I'ordre social que en un moment impera es 
mantingui, que no es produeixin crisis, ni canvis. ni revoltes. ni reorde- 
nacions. Garanteix que tot continui igual. És a dir, 6s profundament im- 
mobilista. totalitaria, lonamentalista - e n  el sentit autentic del terme- 
i aixb s'aconsegueix a base d'arribar a assolir que la gent no pensi. La 
gent pensa perque té uns instruments lingülstics amb que pensar. Nosal- 
tres sempre pensem a través de conceptes que expressem en forma de 
paraules. Si no tenim els conceptes, si no tenim les paraules, si no tenim 
les formes d'expressi6, si no tenim la gramatica interioritzada dins el 
cervell, si no tenim tot aixb en el nostre codi lingütstic no podrem pen- 
sar. El pensament mateix esdevé més pobre. 

Doncs bé, les caractertstiques d'aquest "Principals of Newspeak" cu- 
riosament les podem trobar en certes propostes lingüístiques que actual- 
ment se'ns fan des de deterrninats sectors. Per exemple: aquesta grama- 
tica fictlcia diu que quan hi ha diversos conceptes per exposar un terme, 
quan una cosa es pot dir de divenies maneres s'han de liquidar totes ex- 
cepte una, i que aquesta una ha d'ésser precisament la d'aquells qui con- 
trolen I'ordinador central -per dir-ho d'alguna forma-. totes les altres 
s'han de liquidar perque creen un garbuix i una dificultat que fan la llen- 
gua més diflcil d'aprendre i mes complicada. 

Recordo queja fa molt de temps. poiser deu anys o més, va sortir un 
llibret que es titulava Els socialirtes i la políiica lingüística, que va ser 
presentat per la directora general de polltica lingülstica - c o s a  que fa 
pensar que les propostes que s'hi feien no eren d'un sol partit- on hi ha- 



via normes d'actuació lingülstica que es presenlaven com a actuacions 
per a la normalització lingülstica als ajuntaments. Entre elles, s'hi deia 
que "els rL)tok, sempre que el concepte s'enfengui bk, seran nomks en cata- 
la". Aixb dona a entendre que el concepte s'havia d'entendre bé per part 
d'aquells qui no dominen el catala. És a dir; sempre que el concepte s'as- 

i 
de desqualificar el catali com a mitji de comunicació. 

I sembli a l'espanyol. Quina manera mes subtil. més directa i més habil 

"Pnncipols of Navspeak" també deia que la sintaxi massa complexa 
no va bé perque és dificilment controlable. S'ha de tendir a una simplifi- 
cació de  les estmctures sinthciiques, a una descomplexització d'aqliestes 
estmctures perqiie la gent a mesura que va fent aquestes estmciures 
menvs complexes vagi lent menys complex el seu propi pensament. 

1 després ens diuen que els qui volem un model de llengua nc ,  com- 
plex. divers, potser dificil d'entendre i d'aprendre -perquk allb que és 
ric. complex, divers no es veu a primer cop d'ull i exigeix un treball, una 
elaboració, una feina pe ra  ambar-ho a dominar- tenim una perspecti- 
va elitista i deslligada del poble. En realitat és I'única perspectiva que 
pot fer que aquest poble tingui possibilitats de Ter coses al marge del po- 
der i pot Ter que la gent sigui capac de concebre. d'expressar i de  funcio- 
nar -om sempre ha fet- automiiicament i no tan sols a base d'una 
llengua absolutament empobrida, d'una llengua sense recursos. d'una 
llengua que deixa absolutameni desvalgut el parlant davant d'uns altres 
que sl que dominen uns instmments. que sl que tenen uns ressorts. En 
V. Aracil "ells síque se serveiren del catala, pero no precisan~ent per servir 
la causa del catala". 

Objectivament pensem que el model que proposa LLengua Nacional 
no 6s ni elitista, ni fonamentalista, ni antipapular, ni res de tot aixb. ans 
al contrari. Qui té totes aquestes caracterfstiques b qui a base de bana- 
litzar I'idioma, a base de simplificar-lo, intenta crear un "Newspeak" per 
a una gent esclavitzada que no necessita pensar. 

Nosaltres creiem que sl que es necessita pensar i que s'ha de fer amb 
un instmment adequat. amb un instmment com toca i és menester. 1 en 
aixb estem. 1 per aixb convidem a associar-se a tota la gent que pensi 
que aquesta és la perspectiva adequada. 



SEMINART DE SOCIOLING~~~STICA 
DE BARCELONA 

MANIFEST DE PRADA 1992 

L'assemblea de cloenda del curs de Sociologia de la Llengua, organit- 
zat pel Seminan de Sociolingüística de Barcelona a la UCE de Prada de 
Conflent, desprts de debatre entorn dels temes tractats a les sessions 
d'enguany, ha a m b a t  a les consideracions següents. 

EL MODEL DE LLENGUA 

A cada model de  llengua correspon un model de nació. Les imbnca- 
cions entre poder i llengua no s6n ni febles ni aleatbries i l'un actua so- 
bre I'altra. ja sia garantint-li totes les funcions, si hom en preten una 
normalització plena de I'ús, ja sia minoritzant-la. restant-li utilitat, de- 
gradant-la o fragmentant-la. 

L'acceptaciú del bilinguisme social, del blaverisme, de les propostes 
del barco fantasma o d'altres de dimission$tries són trampes mortals per 
a la llengua del nostre pals perque impedeixen el procés de recuperació i 
actuen, per tant, a favor de la minoriízació i de la substitució lingülsti- 
ques. 

L'únic model valid de  llengua nacional a que aspira qualsevol nació 
lliure i sobirana 6s aquell que converteix la llengua prbpia en instrument 
ric i apte p e r a  totes les necessitats comunicatives; és aquell que abasta 
tots els imbits lingüístics i cohesiona i respecta la diversitat dialectal de 
101 el territori lingulstico-nacional. 

Es per tot aixb que cal denunciar: 

1. Les pressions que el GEC exerceix sobre I'IEC. la nostra maxima 
autoritat lingüística, des de posicions de  control de la llengua dels 
media. 

2. El model de llengua d'alguns rnitjans de comunicció. 
3. La proliferació de gramhtiques fraudulentes i de llibres d'estil 

manipuladors de  les autoritats lingülstiques. 
4. La manca de progrés del catala com a llengua de I'ensenyament. 
5. La reducció de I'exigencia de  la llengua catalana a les PAUU (Pro- 

ves d'accés a la Universitat). 



Tot aixb demostra que no hi ha prou voluntat polltica pera  catalanit- 
zar plenament la socielat. 

ACTlTuDS CR~TIQUES DELS JOVES ESTUDIANTS 

En el rnarc del Sal6 de I'Ensenyarnent, els joves estudiants van ex- 
pressar per escrit llur opini6 sobre la problemitica actual de la societat. 
tot rebutjant la droga, I'atur o de fer el soldat i tot criticant actuacions 
polltiques. Opinions corn "el govern no dedica temps ni pressupostos (11,s 
joves". o bé "dono carabassa a la política dels PPCC" ens demostren que 
els joves s6n f o r p  més conscients que alguns no es pensen o no volen 
admetre. 

Caldria, doncs, comptar més arnb els joves a I'hora &intervenir tant 
en la reforma educativa com en I'organitzaci6 d'altres aspectes socio-po- 
Iítics. Potser ja comenp  a &ser hora de  pensar a estendre la democi-acia 
participativa al sector estudiantil. 

EL PROGRÉS, DETONANT DE LA SUBSTITUCI~ LING~~~sTICA? 

6 s  de vital importancia lligar la noció de normalització lingülstica al 
nostre pafs arnb la idea de progrés. Cal entendre i defensar la (re)catala- 
nització plena de la nostra societat com un element necessari p e r a  fer 
de  Catalunya una nació avancada i plenament inserida en el context in- 
ternacional. 

POL~TICA LING~~~sTIcA ENVERS LA LLENGUA NACIONAL 
1 LA INTERL~ NGUA 

1. Les terceres Ilengües, aquelles que s'interposen entre la llengua 
nacional i la d'intercomunicaci6 amb Europa i amb el m6n. que 6s sens 
dubte I'angles, s6n noses innecessiries que no permeten el ple desenvo- 
lupament de I'ús lingülstic propi. 

Els metodes i els mitjans precaris arnb que s'irnparteix la interlíngua 
als centres educatius no permeten als nostres estudiants que n'adquirei- 
xin un bon nivel1 de competencia i consegüentrnent els resta possibili- 
tats tant educatives corn laborals de cara a la CEE i a la cornunitat inter- 
nacional. 



2. El bilingüisme social, la interposició de i'espanyol tant en el siste- 
ma educatiu com en els media. actua en menyscapte de la llengua nacio- 
nal, que, si la situació no canvia, mai no podrh recuperar la plenitud 

i 
d'ús. La recuperació només s e d  possible si el catala esdeve I'única Ilen- 
gua oficial "de facto". 

ELS USOS 1 LES ACTITUDS LING~~STIQUES DELS ESTUDIANTS 

L'estudi cornparatiu sobre l'ús i les actituds lingüfstiques dels alum- 
nes de primaria i de secundaria del Principat i de I'illa d'Eivissa permei 
de constatar: 

l .  Que I'escis percentatge d'hores lectives en catala provoca que fins 
i tot alumnes de llengua familiar catalana aconsegueixin rn6s competen- 
cia oral i escrita en espanyol que en catala. Horn pot comprovar que el 
sistema lingüfstico-educatiu que s'aplica als PPCC espanyolitza I'alurn- 
nat, que la catalanització escolar ni ha aturat el pmcés substitutori ni ha 
aconseguit d'invertir-lo. 

2. Que les actituds lingülstiques d'alumnes i de pares pel que fa a in- 
crementar la catalanització escolar s6n rnolt rnés favorables que les au- 
toritats acaderniques no s6n disposades a potenciar. 

3. Que I'increment de I'ús del catala col.loquial i culte entre i'alurn- 
nat de les zones rnés descatalanitzades no s'aconsegueix per mitji de 
campanyes publicithries del tipus "Depen de tu". El que cal 6s investigar 
en microimbits socials on incideix directament la pressió del grup sobre 
I'individu. 

Aquests estudis socials demostren que el fet de prendre consciencia 
de la influencia de  la pressió del gmp sobre les decisions individuals i el 
fet d'adonar-se que el conformisrne no 6s I'única opció possible poden 
conduir l'individu cap a I'autonomia i la rnaduresa en la presa de deci- 
sions alternatives. Els automatismes lingülstics adquirits en la interco- 
rnunicació social tan sols es poden modificar si se'n descobreix I'efecte i 
hi concorre la voluntat de canvi. 

L'imhit escolar 6s un dels llocs mes adients on induir comporta- 
ments d'ús lingüfstic girats a recuperar I'ús de la llengua nacional. L'es- 
cola és I'únic ambit que acull la totalitat de la població durant molts 
anys i por ajudar a fer adquirir, de manen  graduada i sisternatica, uns 
coneixements, uns habits i unes actituds favorables a la lleialtat lingüls- 
tica. 

4. L'escola ha d'actuar paral.lelarnent a la cornunitat perque els 
apreneniatges que adquireixen els alumnes tinguin una utilitat funcio- 



nal. Cal doncs, prendre mesures decidides per incrementar els percen- 
tatges dels media i del m6n econ6mico-empresaria1 en catala. 

PER CONSEG-NT, CONSIDEREM NECFSSARI D'EXPRESSAR 
EN AQUESTA ASSEMBLEA LES CONCLUSIONS SECUENTS: , 

Darrere cada model de llengua hi ha un model de nació. El model de 
llengua nacional que pmpugnem ha d'ésser ric i complet, capaG d'abastar 
10% els registres, respectuús amb la diversitat dialectal i cohesionador 
quant a establir un estindard vilid i apte pera tot el domini lingüístic. 

Les renúncies lingüístiques que hom preten imposar des de molts 
sectors s6n estrategies d'un mateix procés substitutori. 

La vindicació de la sobirania IingüIstica ha d'anar lligada a la idea de 
progres i té un objectiu prioritari irrenunciable: la plena recuperació de 
I%s social de la Ilengua. 

Els paisos que han patit colonitzaci6 d'altres llengües que no s6n les 
prbpies s'han vist obligats a bilingüitzar-se i han adquirit compona- 
ments de submissi6 tot renunciant sovint a usar la llengua en contextos 
on no 6s absolutament necessiria. Aquesta colonització mental s'ha ge- 
neralitzat dins el conjunt dels parlants per les pressions que el gmp 
exerceix sobre l'individu. Una via pera  aconseguir la normalitat lingüls- 
tica és de generar i potenciar minories actives que trenquin les inkrcies i 
els automatismes adquirits, a fi d'iniciar la inversió del proces substitu- 
tori amb la represa activa de l'ús lingüístic. 

Seniinari de Sociolingüisiica de Barcelona 
UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 

Prada de Conflent, 23 d'agost de 1992 

NOTA DE: 
UCE,  rada de Conflent, agost de  1992 

CAL UNA 'IND~STRIA DE LA LLENGUA" NORMALITZADA 

De manera general podem considerar indcísrria de la llengua tot el 
conjunt de  tecniques i processos que tenen la llengua com a materia fo- 
namental. 



L'aparició d'aquest concepte ens mostra (tal com ja deien. a principi 
dels anys 80, els Grups de Defensa de la Uengua refennt-se als mitjans de 
comunicació de massa). que la normalització lingülstica no depkn no- 
més del fet de fomentar la comunicació oral directa entre els parlants. 
La supervivencia d'una llengua en el m6n d'avui depen de tot un conjunt 
de  tecnologies i de processos que cal garantir amb mesures econbmi- 
ques i polltiques. 

Fent una enurneració general convé distingir entre: 

1. Tecniques i processos de rnanipulació i d'emmagatzematge d'in- 
formació lingülstica. 

És questió. en general, de la utilització de la infomdtica en la mani- 
pulació de cahcters d'escriptura. Hi podem distingir: 

a)  Programes de tractament de textos. 
b) Bancs de dades lingüístics (Bases de dades terminolbgiques. ges- 

ti6 i emmagatzamatge de textos...). 
C) Programes d'aprenentatge. de traducció assistida per ordinador, 

de traduccib semiautomitica etc.. 
d)  Sistemes i xarxes de transmissi6 de dades. 

2. Tkcniques i processos de comunicació. de base lingülstica. 

És questió, en general, de I'emissió-recepcib d'informació lingülstica 
combinada amb uns altres tipus d'informació auditiva ¡/o visual. Hi po- 
dem distingir: 

a )  Emissió-recepció de RTV (importancia de la transmissió via sa- 
tel.lit). 

b) Muntatge i difusió d'espectacles de massa (cinema. teatre. can- 
~6 ... ). 

d) Publicació i difusió de material enregistrat (audio. vfdeo etc.). 

Totes questes arees es troben endarrerides en esguard de les Ilengües 
europees més protegides políticament (angles. espanyol. francés...). 

Cal prestar atenció especial a les arees més desassistides actualment 
(irea 1.b. especiaiment emmagatzematge de textos / Area 2.a. esp. c a n ~ 6  
destinada a gent jove i a diversi6 de masses...). 



El rnantenirnent adequat de tot el conjunt de tkcniques i de processos 
exposats mes arnunt dernana, no sols una inversió irnportant de recur- 
sos econbrnics, sin6 tarnbé la prornoció d'unes polltiques adients que 
han d'ésser. a m&, planificades a nivel1 de  tot el temitori nacional. 

CATALA, LLENGUA NACIONAL (11) 

Carles Castellanos (Barcelona) 

Cal tarnbé tractar, encara que sigui breument, el tema del rnodel de 
llengua que és objecte des de fa un ceri ternps de reiterades polkrniques. 
entre els qui es presenten corn a defensors d'un catala anornenat "light". 
i els seus contraris (que s6n qualiticats pels primen, de partidaris d'un 
catali "healy"). 

La constnicció d'un rnodel de llengua propi del catala ha estat un 
procés llarg i que ha tingut la seva expressió conternpoiania més rernar- 
cable arnb la norma fabriana. La coherencia de la normativa de Pornpeu 
Fabra va permetre disposar d'una llengua codificada, apta per a una 
gran rnultiplicitat d'usos formals (culturals, polltics, econbrnics ... ). A 
partir d'aquesta fita, l'ortografia de base fabriana ha estat adoptada d'un 
punt a I'altre del temtori catali. Les resistencies encara existents (com 
la del blaverisrne valencia) apareixen forcosarnent corn a residuals. 

El procés de normalitzaci6 pel que fa al model de llengua a utilitzar 
semblava, doncs, pdcticarnent acabat. 

Perb arnb I'aparició de les diferents autonomies regionals i dels mit- 
jans de cornunicació que depenen de cada govem autonbrnic per sepa- 
rat. la situació del rnodel de llengua ha estat objecte de discussió. i ens 
trobern actualrnent en una situaci6 d'una ceria confusió i d'un cert es- 
tancarnent també en aquest carnp. 

La polernica s'ha generat corn és sabuk principalrnent en els rnitjans 
de cornunicació i ha estat protagonitzada per persones arnb unes certes 
responsablitats en I'assessorarnent lingülstic de les diferents autono- 
mies. Aquest fet no 6s casual ja que 6s evident que la concepció regiona- 
lista-autonomisla predisposa a un posicionarnent ideolbgic determinat, 
tamb6 en qüestions lingülstiques. Cal doncs. no prendre's alegrernent 



aquest fenomen, encara que el poc rigor lingüístic dels anomenats "fan- 
tasmes del barco"pugui induir a la inhibici6. 

l 
Si més no, cal posar en evidencia la linia ideolbgica que plana da- 

munt una actitud que podia haver semblat una simple maniobra oportu- 
nista de recerca d'una notorietat fhcil. , Centrem-nos, doncs, en la qüestió del model de llengua en relació anzb 
els mitjans de comunicació. 

L'existkncia de diferents varietats de llengua és una qüesti6 comuna- 
ment admesa; i també el fet que hi ha determinats usos que exigeixen 
registres lingüfstics de tipus informal. És a dir, que aquest no 6s el veri- 
table tema de discussi6. 

Els temes que es troben avui realment en discussió. darrera el debat 
sobre el model de Ilengua, s6n principalment, a la meva manera de veu- 
re. els dos següents: 

1. La posició respecte a I'ús dels castellanismes en el catala. 
2. La contraposici6 entre models de llengua regionalistes i model de 

llengua nacional. 

1)  Respecte a aquesta qüesti6 dels castellani.smmes no ens entretin- 
drem a discutir casos particulars. perquk no es tracta d'una casuistica 
infantil sobre si tal mot espanyol (o frances) "es pot dir o no". Plantejar 
el debat com una simple batalla per la permissivitat no té gaire sentit, 
perquk la nomalitzacid (depuracid en aquest cas) de la llengua catalana 
és un procés; i 6s a més un p ~ c é s  que abasta totes les varietats de la llen- 
gua. (que es timba -1 recordar- en una situació de moviment cap a la 
normalitzaci6). És per aixb que s6n mes importants que els detalls, els 
objectius de nomalirzació i els criteris i els mstodes a utilitzar. 

Ja hem apuntat més amunt que la normativa. aplicada a una Ilengua, 
no 6s pas independent de la situaciú del seu ús social: una llengua que té 
un ampli ús social (l'anglks a Anglaterra. per exemple) estructura les se- 
ves pautes de normalització als diferents nivells d'una manera ben dife- 
rent a una llengua que no ha aconseguii un ple ús social (com és el cas 
del catala). En aquest segon cas que ens pertoca, rnolts ambits d'ús se- 
ran nous en la mesura que avanci el procés de normalitzaci6, i la im- 
plantaci6 d'un model de  llengua adequat en aquests ambits demanara 
fonamentalment una tasca de depuracid. creació i difusió dels nous re- 
cursos expressius. (Tothom pot recordar els e s f o ~ o s  fets en aquest sen- 
tit en el camp de la radiodifusió de I'esport, per exemple; o la dificultat 
que va representar en un primer moment. la consecuci6 d'uns doblatges 
cinematogrifics acceptables). 
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L'objectiu de normalització (corn és el cas de totes les Ilengües que 
han aconseguit un ús considerat "normal" 6s en aquest terreny dels bar- 
barismes, la depuracid de rotes les expressions que no sdn prdpies de la 
llengua, amb que posseeixin una forma catalana idbnia en tot el sistema 
lingüístic (dialectes, formes classiques. recursos derivatius, etc.). Aques- 
ta premissa 6s coneguda per tothom ped alguns enemics de la normalit- , 
zaci6 redueixen la font de recursos de la llengua, al seu dialecte provin- 
cial i cedeixen amb una gran facilitat als barbarismes. 

En segon Iloc, cal tenir molt clar també, que aquest procés de depu- 
ració i creació s'ha deportar a temle a tots els nivells i en totes les variants 
de llengua sense excepció, si el que es pretén és un procés de normalitza- 
ci6. 

És una falsedat que només calgui mantenir cnteris rfgids en els re- 
gistres formals. També s'han de fer esfowos (i potser més grans encara) 
per la catalanització dels registres informals ja que formen pan  d'un 
mateix sistema lingülstic que ha de rebre un rractanletit global i coherent. 
És evident que en una expressi6 de la parla col.loquial pot caldre l'ús de 
formes no incloses en el diccionari normatiu (des de contraccions a in- 
novacions o rnanlleus) perb aixb no vol dir que tota forma nova ja hagi 
d'esdevenir valida de manera general i que se n'hagi de fomentar I'ús. 

Així, per exemple, pot ésser útil que un personatge de ficci6 (posem 
per cas, un president d'un club de futbol) utilitzi incomccions amb la 
intenció de donar més versemblan~a a una determinada representació. 
perb aquest fet no justificara pas que calgui promoure aquesta manera 
incorrecta de parlar. Confondre literatura amb normativa 6s. doncs, un 
error rnassa greu per pensar que no és intencional per part dels qui hi 
cauen. Com a exemple d'aquests criteris, crec que no es pot trobar, 
doncs. cap justificació lingülsiica en la utilització de mots espanyols 
com el fam6s "barco" en registres formals com els utilitzats pels presen- 
tadors de televisi6 i la premsa escrita. 

La deria per reintroduir castellanismes en la llengua estandard per 
part d'alguns no 6s altra cosa que una malaltia d'espanyolisme, que por- 
ta a fragmentar (separant-la de Catalunya-Nord, per exemple) i a patua- 
sitzar la llengua catalana, tal corn ja ho hem assenyalat abans. 

2) L'altra cara d'aquesta mateixa posici6, 6s I'obsessid regionalitza- 
dora que observem entre alguns personaiges "autonbmics" del Pals Va- 
lencia o del Principat. Hi ha paraules i expressions que s6n prohibides 
en alguns rnitjans de comunicació al Pals Valencia, i d'altres que ho s6n 
al Principat. Un cop més hem de dir que el pretext d'aproximar la Ilen- 
gua a les formes parlades no justifica que es prohibeixi la utilització, en 
un registre formal. de mots de la llengua estandard nacional, encara que 
siguin poc usuals en la parla quotidiana d'alguna area. No 6s gaire dilícil l 



I'observar com funcionen les relacions interdialectals en les Ilengües 
normalitzades. Els dialectes anglesos i espanyols $Europa i d'Am&nca 
per exemple, tot i conservar les característiques prbpies de cada lloc 
(d'acord amb la persona que s'expressa en un determinat mitjh de co- 
municaci6), practiquen un intercanvi lliure i n c  d'expressions i també 
de persones. Aquest intercanvi 6s a la base de tot sistema lingülstic nor- 
mal. En el nostre cas. normalitzaci6 vol dir nacionalitzaci6, 6s a dir, in- 
tercanvi oberf dins tot I'espai coniunicatiu nacional. 

En resum, si partim de la base que tota llengua és un sistema dins el 
qual s'inclouen diferents variants (dialectals, socials .... ) podem conside- 
rar que per tal de  desenvolupar un model de llengua nacional a panir de 
la situaci6 actual de la llengua catalana. cal tenir en compte alrnenys 
aquestes dues consideracions generals: 

1 .  El proct?~ de depuració dels estrangerisn~es innecessaris s'ha de con- 
tinuar reulitzant als diferents nivells. (És a dir, estenent també l'es- 
f o q  als registres informals). Aquest proces ha de esser adequada- 
ment estudiat. planificat i mantingut als diferents nivells i amh 
un enfocantent global. L's a dir, nacional pel que fa a les propostes i 
solucions. 

2. La constituci6 d'un model de llengua nacional s'ha de realitzar 
sobre la base del lliirre intercanvi entre els diferents dialectes dins 
lünlhit nacional: i a partir de la selecci6. per als usos més for- 
mals, d'aquelles formes que tinguin més possibilitats d'assolir un 
abast interdialectal rnés ampli. 



Quan I'octubre passat es va constituir la Secció d'Extensi6 d'ús. els 
membres integrants ens qüestionavem diverses preguntes: 

Fins a quin punt es pot viure en catalh? Quins mitjans posen les insti- 
tucions catalanes a I'abast de la població civil pera  assolir tot allb que es 
diu en la propaganda electoralista? Quin grau de compromls lingülstic 
té la població civil catalana? Que es pot fer des de la nostra secció per ti- 
rar endavant la nostra llengua i arribar a conscienciar la població? 

Totes aquestes preguntes i d'altres van ajudar a marcar els eixos per 
on s'ha mogut la Secció durant aquests mesos d'existencia. i han let que 
treballéssim de valent. 

Hem de posar en relleu breument dos treballs dins el camp de la in- 
vestigació i el periodisme: 

El primer el publidrem en el nostre número anterior (7 i 8) i tracta- 
va de l'examen de conduir en catalh, aixl com també de les autoescoles. 
En aquel1 treball. creiem era clara la situació en que es traben tant I'un 
com I'altra. 

Avui donem a coneixer el segon. Tracta dels vldeos en catala i dels vi- 
deoclubs. La seva situació no 6s m6s afalagadora que la del carnet de 
conduir i la de les autoescoles. 

INFORME: Vídeos en catalh. 

-Les pel.llcules de vfdeo en catala, de compra i de Iloguer. 
- Conclusions 
-Entrevistes amb: 

Jordi Vistagne: gerent de Partner. 
Victbria Vila : gerent de I'Associació Cultural Cavall Fort-Drac 
Mhgic- Rialles. 



Membres de  la Secci6 d'Extensi6 d ü s  que han i n t e ~ n g u t  en el pre- 
sent informe: 

Sllvia Angnll 
Albert Cartanyi 
Lourdes Closa 
Joana Gay 
Antoni Ibhñez 
Marc Lanao 
Robert Perenya 
Assumpta Reñé 
Josep Sanz 

Barcelona, maig de 1992 

LES PEL.L~CULES DE V ~ D E O  EN CATALA; 
d e  compra i d e  Iloguer. 

Com que els mitjans de cornunicació tenen forca incidencia en el 
llenguatge, i com que el mitja de cornunicació que més influeix la pobla- 
ci6 civil és la televisi6 i els seus derivats, o sia el vfdeo. la Secci6 d'Exten- 
si6 d'ús de I'Associació Llengtla Nacional ho va considerar una ra6 de pes 
per a dedicar un treball d'investigació a les pel.llcules de  vldeo que es 
troben als videoclubs de la ciutat de Barcelona. 

Per executar el mencionat treball es va fer una enquesta telefbnica 
a 133 videoclubs de  la Ciutat Comtal. dels quals només ens van res- 
pondre 71. Els 62 restants havien canviat de negoci o eren locals 
buits. 

En l'enquesta els demanhvem si tenien pel.llcules de  vfdeo, de com- 
pra o de Iloguer. en catali; els pregunthvem els titols de les que tenien i 
el preu, i finalment, si no en tenien, el seu rnotiu. 

Vam entrevistar dos gerents d'empreses distribuidores i producto- 
res de video, concretament el senyor Jordi Vistagne. gerent de  l'ern- 
presa Partner, i la senyora Victoria Vila. gerent de I'Associaci6 Cultu- 
ral Cavall Fort-Drac Migic-Rialles. Tambe virem intentar entrevistar 
el senyor Gabriel Planella, Cap de totes les campanyes per p a n  de 
Normalització Lingülstica, pero no ho aconseguírem, ja que sempre 
era ocupat. 

Els resultats de les nostres indagacions s6n aquests: 



A. Les pel.lícules de compra i de lloguer que es podien trobar als 
mesoc d'abril i maig als videoclubs eren les següents: 

- Pel.lícules infantils de dibuixos animats com "Les tortugues ninja" 
i "Despertafem". 

- Més pel.lícules: "El principiant", "Els deu manaments", "El padrl", 
"La teranyina", "La Adio folla", "El jovenet Frankenstein", "Rai- 
man". "Les amistats penlloses" i "Que t'hi jugues Mari Pili ?". 
Aquesta última és la que es troba més facilment a la majoria dels 
videoclubs enquestats. 

B. Quan vam fer les enquestes vam demanar tarnbé els motius de la 
quasi absencia de pel.licules en catala, i els principals eren: 

- IIi ha problema amb les distribuidores. Sobre aquest punt podem 
dir que la gerent, d'una empresa productora de vídeos subvencio- 
nada perla Generalitat, entrevistada per un mernbre de la Secció, 
ens va confirmar aquest problema i va assegurar que havien can- 
viat de distribuidor per tal de resoldre'l. Esperem que a hores &ara 
trobem els vídeos mes facilment. 

-El doblatge és de poca qualitat. 
-No és rendible i 6s absurd tenir pel.llcules en tots dos idiomes. 
-En aquest barri hi ha poca gent catalana. 
-No les demanen. 
-No interessen al públic. 

C. El resultat de les enquestes és el següent: 

CONCLUSIONC: 

Les xifres obtingudes ens manifesten que realment 6s diffcil trobar 
en aquest moment pel.licules de video en catala, ja siguin de compra o 
de Iloguer. a Barcelona; p e d  anem per parts: 

Pel.lfcules 
de compra 

7 

Videoclubs 
enquestats 

71 

Pel.licules 
de lloger 

17 



1. El negoci dels videoclubs ha passat l'eufbria inicial de fa uns anys 
quan van aparkixer com bolets. Ara molts han tancat o han canviat el 
negoci. També hem comprovat que es poden trobar vldeos a les bones 
llibreries i als quioscs. 

És evident que els videoclubs no tenen una clara política de "marke- 
ting". Per mostra tenim que van fer comandes aprofitant la campanya de 
Nadal, perb una vegada acabades no les han reposades. 

2. Malgrat els pocs anuncis d'algunes pel.lícules de video en catali 
que Normalització Lingülstica col.loca a la prensa, I'oferta es redueix a 
unes poques al costat de la immerisa majoria de pel.llcules en castella, la 
qual cosa fa que els consumidors no tinguin gaire possibilitats d'elecció. 

3. Tot i que les pel.licules en catala tenen subvencions. és palesa la 
seva poca sortida comercial. Les causes en s6n dues: la desinformació 
en que sovint es troben els consumidors i. el leble impuls d'una bona 
part de la població calalana pera  consumir i exigir el producte en el seu 
idioma. 

Els membres d'aquesta secció pensem que caldria fer veure a la po- 
blació civil que la cultura 6s com iin producte de consum, i si aquest es 
consumeix. a part de generar benelicis, que és important. pot Ter aug- 
mentar el ventall d'ofertes. 

4. La difusió de pel.lícules en catali 6s tan reduida que amb prou 
feines arriba als barris en qu5 es parla en catala, i molt menys a barris 
on la major p a n  de la població és castellanoparlant. 

5. La Secció proposa a la Conselleria de Cultura de la Geneialitat de 
Catalunya: 

-Potenciar i invertir en el Cinema Catali, ja que 6s el miija de co- 
municació modern i esencial per a dilondre la cultura d'un país. 
D'aqiiesta manera el cinema podria orerir obres variades tanl pe ra  
omplir les estones de lleure com per a enriquir-nos culturalment 
amb obres de qualitat. 

-Poder aprofitar el doblatge que Fa TV-3, p e r a  totes les pel.licules 
que després es passen pels videos. 

-1, no podem deixar de demanar que les televisions privades emetin 
programes en catali, ja que Tan servir un espai que ens pertany. 

6. Esperem que Normaliizació Lingülstica, tal com ens va iníormar 
el senyor Antoni Poiis, engegui una cainpanya que arribi a tota la pobla- 
ci6 civil, per mitja de la qual cls consumidors puguin coneixer al video- 
club de qualsevol bairi totes les pel.licules traduides o bé retes en catala. 



ENTREVISTES: 

Amb Jordi Visiangne: gerent de Par tner  empresa distribuidora 
d e  pel.lícules d e  vídeo. (Telefbnica) 

Prcgzrtrta: Els videoclubs es queixen de tenir problemes amb les dis- 
tribuidores a I'hora de demanar pel.l[cules en catala. Que ens podria dir 
d'aixo? 

Resposta: Els videoclubs són un negoci que no ha prosperat. Els que 
i'han posat sbn homes qiie un bon dia amb les seves dones el van rnun- 
tar pero molts d'ells no s6n persones professionalitzades. no saben les 
pcl.l[cules que tenen. compren productes multinacionals, no forcen la 
venda i per ~ o t s  aqiiests motius rnolts videoclubs han tancat. 

Ara per ara giren més els qiiioscs i els gtans niagatzems que els ma- 
ieixos videoclubs. 

Els videoclubs voldrien que nosaltres deixessim pel.licules sense 
desembutxacar diners i aixo és impossible. Nosaltres també ens hem de 
guanyar la vida. 

Amb Victoria Vila: gerent d e  I 'hsociació Cultural 
Cavall Fort-Drac Magic-Rialles. 

L'entrevista amb Victoria Vila va transcórrer al seu despatx. el qual 
és ple de posiers de les pel.lícules produides per a la seva associacib. 
Com bona gerent ens va vendre bé el producte. Després d'explicar els 
objectiiis de la nostra Associaci6, ens va assabentar dels objectius de la 
seva empresa, així com dels seus pro;ectes, els quals juntament arnb 
I'entrevista us exposem tot seguit. 

V.V. Des de  I'anv 77 es van ajiintar Cavall Fort. Drac Migic i Rialles 
per tal de poder proveir el mercJt de Catalunya de cinema infantil en ca- 
talh. A partir d'aqiií amb iots el.; esforGos del m6n i tiites les prccarietats 
s'lia anat [en1 via. Ara comeri~arem la viril-i-doscna pel.lícules en catali. 
També virem veurc qiic cl vídeo era una cosa interessant i ens hi vam 
dedicar. Normalment comprem pel.líciiles eiiropees. 



Per una altra banda vam anibar  a un comprumls amb el cinema Ver- 
di de  Barcelona, la sala estable de cinema infantil en catala. de nodrir-la 
de pel.lícules de la nostra Associació. És un acord a que vam arribar, i 
ens va semblar molt important que si una familia té ganes de portar al 
cinema els seus nens, té aquesta opci6 de cinema en catala. Nosaltres te- 

., nim pel.lícules de qualitat i procurern que el lingüísta i company Albert 
Jané que és el director de Cavall Fort i estima moltíssim tot aixb i ho 
vetlla des de fer la traducció a ser-hi al moment del doblatge. 

LL.N. El motiu de la nostra entrevista és que ens donis la teva opi- 
ni6 sobre les queixes dels videoclubs, els quals ens han dit que tenen 
problemes amb les distribuidores de pel.lícules de vldeo. 

V.V. Nosaltres no som distribuidors. En cert moment vam tenir un 
distribuidor que ha fet fallida i ara no hi 6s. La nostra polliica en aquest 
moment va més adreqada a llibreries que a videoclubs perqu& el video- 
club cada vegada esta més malament i en canvi sembla que les llibreries 
també volen aquests vídeos. En llibreries que d'alguna manera sabem 
que els interesa tot el que sigui catala els hi distribuim directament. 

LL.N. El procés de doblatge es fa a Barcelona? 
V.V. Sí ,  6s aquí. 6 s  on tenim els materials. Nosaltres doblem perque 

fem pel.llcules i el mateix doblatge serveix peral vldeo. 
LL.N. Les pel.lícules que es doblen pe r a  TV-3, no es podrien posar 

a lloguer o venda? 
V.V. TV-3 compra els drets de televisi6. Hom, quan compra una 

pel.lfcula pot comprar drets de cinema o de vídeo. Els pot comprar tots. 
Perb TV-3 compra els drets que I'interessa. Nosaltres havíem lluitat i ha- 
vlem intentat veure si ho podíem comprar plegats. perque si fas el do- 
blatge en puguis tenir una rendabilidat i no ho varem aconseguir. ja que 
TV-3 és una empresa que funciona particularment i una gran empresa. 
Nosaltres som una mosca al costat d'ells i no vam arribar-ho a aconse- 
guir. Seria important poder aprofitar els drets del doblatge. 

LL.N. Hi ha empreses de  pel.llcules de vídeo que tenen el telefon 
de Madrid. tot i que distribueixen pel.llcules catalanes. A qu& és degut 
aixb? 

V.V. S6n productores de cinema que porten les pel.lícules de les 
multinacionals i que estan en contacte amb les productores arnericanes 
i pot ésser que la seu principal la tinguin a Madrid. 

LL.N. Ouina és la teva valoració de la labor de  Normalització Lin- 
güística? 

V.V. Ells han fet un gran esforc per ajudar tant al cinema com al ví- 
deo. 



LL.N. Que es podria fer per trobar vldeos en catala d'una manera 
mes normal, sense haver d'anar a diferents videoclubs i trobar mes 
d'una pel.llcula per videoclub? 

V.V. La gent que te un negoci busca vendre al mhim. De tant en 
tant et trobes algú que a part de tenir un negoci estima la llengua i 
col.labora. perb tampoc no pots obligar ningú. També hi ha un wstum, 
una inercia que els vldeo fins fa ben poc eren tots en castella. Llavors 
que passa?, que si 6s castella ho venen a tothom i si 6s en catala hi ha 
una gent que no ho compra. El que cal 6s que la gent que s'estima la 
llengua catalana vagi al lloc i ho demani. Aquesta 6s la fórmula perque 
realment la gent que te un videoclub wlgui pel.lIcules en catala. Si nin- 
gú no demana res es queja ens esta be. En canvi si hi ha una exigencia 
per part del consumidor jo penso que 6s la manera per aconseguir-ho. 

LL.N. Que podrlem fer des de Urngua Nacional per tirar endavant i 
ajudar a promoure el vldeo en catala? 

V.V. D'entrada, des de la vostra Revista podeu informar que existeix 
la nostra Associaci6 i que les nostres pel.llcules es poden trobar a les 
principals llibreries de Barcelona i videoclubs. i que vagin al cinema i que 
portin els nens a veure pel.llcules en catala. Jo penso que seria interes- 
sant i que si ho desitgen de veritat que ho demostrin. 



Q ~ s T I O N S  LEXIQUES DEL CATALA 

David Caselles i Gispert (Girona) 

En els mitjans de comunicació (i tambe, malgrat que no tan sovint, 
en alguns llibres d'escriptors actuals), lamentablement, el catala que 
s'usa cau molt freqüentment en errades o abusos lexics de tot tipus. En 
aquest anicle intentarem deixar de banda tots aquells mots que, pel fet 
d'ésser manlleus lingüístics, no s6n en el Diccionan i tots aquells errors 
que puguin provenir de la traducció o adaptaci6 d'un mot estranger. Ens 
centrarem basicament en la confussió entre dos mots semblants. I'ús 
dels mots amb un signiíicat no apropiat, I'abús de determinades expres- 
sions ... 

Hi ha una serie de mots que. sense saber per que, sembla que s'han 
posat de moda i que tothom tendeix a usar arnb preferkncia a formes 
m6s correctes i amb un significat molt més precís. 

Un exemple d'aixb, el constitueix el mot dlgid que. tot i que potser al- 
gun dia el Diccionari n'especifiqui I'ús referint-se al moment culminant 
de quelcorn (no solament d'una malaltia, com consta fins ara, o refent a 
un fred intens). no té per que utilitzar-se indiscriminadament pertot 
arreu: "Sota el sol estimat que es troba en el punt m& dlgid". 

Un altre mot semblant és singladura, que com podem veure també 6s 
usat amb un significa1 que no li 6s propi, ja que singladura o singlada 6s 
el camí que fa una nau en un dia: "1. ..] coL1aborar aciivament en la sin- 
gladura pacffica que ens va pemetre enterrar les seqüeles de la Dictadura 
[...]" (Avui 10-8-91). 

Un mot que fa molt de temps és moda, i del qual se'n fa un clar abús, 
6s punta #iceberg, en una accepció que no consta en el Diccionari. perb 
que segurament caldrh afegir-hi: "La recent detencid de1.s membres d'una 
xana de persones que es dedicava a la compra-venda d'informació perso- 
nal no Ps sin6 la punta d'un gran iceberg: I'iceberg infonndtic [...]" (mi- 



que1 Porta Perales, Avui 16-1-92); "No 6s m i s  la seguretat urbana el que 
s'enfonsa sota la punta d'aquest gran iceberg que freu el cap per Roses 
[...p (Punt 4-6-88). 

Aixi rnateix, abans d'introduir-ne la nova accepció en el Diccionari, 
caldra veure si es consagra l'ús del mot serrell en el l&xic en el carnp de 
la polltica, que tant s'ha utilitzat últimament: "Considerem el tema del fi- 
nancarnen!, inclds el deLs denominats "serrells: com u n  dels punts cen- 
t r a l ~  delsprbxims quatre anys C...]" (Avui 31-1-88). 

Un error freqüent 6s la confusió del significat de  mots diferents; per 
exemple, a Catalunya Radio es confonen els rnots audiforia i audiencia 
( J .  Amat, 16-11-88). En el text següent també es confonen amarratge i 
amarrador: 'Els arnarratges tindran presa d'aigua, electricitat i televisió" 
(Avui 27-2-91). 

En un altre text es diu originalment allh on calia dir origindriament: 
"L%tudi Museum originalment portava a t e m e  la seva missi6 a l'espai 
d'un "lofi" a la pari alta de la cinquena avinguda" (Montsenat Vendrell, 
Avui 20-11-91). 

Malgrat que sigui un error rnolt sovintejat en el registre oral, parabri- 
res i eixugavidres tenen significats diferents: "Maria fiu funcionar el pa- 
rabrises" (Ferran Torrent, IJn negre amb u n  saxo). 

El mateix succeeix amb planell i plano[: '%..] finques per on passard la 
nova via, segons els planelis trantesos pel Ministen a cada Ajuntament" 
(Punt 13-8-91). 

En un altre escrit s'usa tester (Iloc on hom tira els tests de terrissa), 
en lloc de testera (front, cara anterior, de certes coses): "El Club Marííim 
esta situat al tester del nzoll d'E.?panyaN (Maria Fava. Avui 19-6-88). 

Els verbs transgredir i trascendir, malgrat ésser molt semblants Fonb 
ticament i, per tant, cal anar alerta a no utilitzar-ne un en lloc de I'altre: 
"L. ...] acaba fent una obra correcta que diftcilnzent transgredeix lexceLlent 
anekdota inicial que li seweix de punt de pattida" (Angel Quintana. Punt 
6-1 1-91). A mes, aqul hi ha una redundancia innecessaria amb els mots 
inicial i punt d e  partida. 

Molt sovint s'usen com a sinbnims els mots punyal, ganivet i navalla, 
els quals evidentrnent tenen un significat diferent, ja que normalrnent 
cap lector s'afaitai-a arnb un ganivet o tallad el pa amb un punyal. Unes 
proves d'aquesta confusió les podern trabar en els textos següents: "L'ho- 
me apunyalat a Platja díiro [...]va clavar-se el1 nzateix el ganivet" (Punt 
18-8-88); "[ ... ] a la faixa una gegantina navalla díilbacete, [...]" (Nestor 
Lujan, Casanova). 

També és molt Ireqüent I'ús de I'expressi6 a punta de pistola. quan 
sembla ben evident que una pistola no té punta, no té un extrern agut: 
"[ ... ] a punta  de pistola els altres dos van entrar al recambr6'. "[. ..] em- 



penyeni-lo a punta de pistola cap a l'habiiació"(Jaume Fuster. Per quan 
vingui un alire juny). 

6 s  divertit un text de la secci6 publicitaria del diari on s'anuncia la 
venda d'un duplrr de  4 habitacions. i en I'anunci s'inclou un plinol on es 
veu clarament que totes les cambres s6n a un sol nivel1 (Punt 9-2-92). 

Un dels errors freqüents que es tmben 6s el de  la ultracorrecció. 
En són exemples l'ús de parie rnetge en lloc de conrunicai rn2dic 
(Eduard Bemondo),  TV-3 27-2-91), viaige erpaial (Emili Teixidor, Ca- 
nal 33 22-1-91). en lloc de vir~ig~, espacial. escoliar niissri en lloc del tra- 
dicional i correcte oir nii.s.sa ... 

No obstant aixo, no tots els errors són deg~its a I'escriptor: per exem- 
ple. és curiós que, el Diccionari Fahra, en els verbs avarar i varar no ex- 
plica que també volen dir treure una barca de la s o m  (tal com bé con- 
signaven Alcover i Griera); per tant. malgrat que en principi hom pugui 
tenir dubtes de la validesa dels text de M. Merce Roca. sembla que el 
problema deriva d'una manca del Diccionari: "[ ... ] recolzat a les barques 
avarades" (M. Merce Roca. Pctfiin~ de Nard). Així doncs, a vegades tam- 
be és possible pensar que el Diccionari 6s incomplet. o bé que 6s cas 
d'un ús dialectal en lloc d'una incorrecció de I'escriptor. Per aixo és bo 
que entre tots aconseguim de tenir unes eines de consulta fiables (actua- 
litzades constanment). que sigiiin un ajut inestimable pe ra  aquelles per- 
sones que han d'usar la llengua professionalment. Pero també cal que 
qualsevol dubte lingiiístic que tinguem ens preocupem de resoldre'l amb 
criteris que no siguin personals sin6 que siguin vjlids p e r a  tots els ca- 
talans. 



Berna1 Joan (Eivissa) 

El socibleg nordamerici Robert Nisbert analitza. a través de la seva 
obra " H i s l o ~  uf'the idea prf~jiress". com ha anat evolucionant la concep- 
ci6 que diferents societats i en diferents moments histbrics han tingut 
de la noció del progrés. En realitat. tots els canvis importants -no di- 
guem ja els canvis revolucionaris!- han estat marcats precisameni per 
la consciencia dels qui els poriaven a terme que la seva acció contribuia 
al progrés (concret d'una societat ¡/o general de tota la Humanitat). 

De les diveses perspectives que hi ha hagut al llarg de la Historia del 
concepte de "progrés" la llengua, bbviament, no se n'ha mantingui al 
marge, sin6 que, per bé o per mal, s'hi ha tmbat plenament inserida. De- 
vern a la Revolució francesa la primera teoritzaciú -larca esquemitica. 
pero ja amb germens del que seria la política lingüística posterior pric- 
ticament a tot Europa- sobre I'existencia de Ilengües de progrés i de 
Ilengües relacionables amb el retard. Concwtriment s'atribueix el reto1 
de  llengua de progrés. de la ciencia. de la revoluci6, etc. al frances, que 
€ara les luncions tle llengua propia de I'Estat sorgit de la Revoliciú i. per 
assimilació. de llengua nacional a tot el territori de Franca i dels territo- 
ris annexionats. 

Com a contrapanida, la resta de Ilengües de I'hex3gon tenen a veure 
bisicament amb el retard, amb la incultura. amb la reacció i amb altres 
elements més o menys negatius. es mirin des del cantó que es mirin. (No 
tiem d'oblidar que. per norma general. tothorn es proclama a si mateix 
progressista, amb la qual cosa el terme queda ahsolutament huidat dc 
contingut). 



Aquestes Ilengües retardatanes seran estigmatitzades sota retols que 
indiquen una condició inferior a la de llengua: "patois", "dialecte" ... Aixf, 
Otto Jespersen p o d e  dir que un "dialecte" 6s una vanant lingüística que 
no ha triornfat, o, en la mateixa Ilnia, Noam A. Chomsky definid "dia- 
lecte" com a "llengua sense exkrcit". Les definicions directes i descama- 
des no lleven a la Frase connexi6 amb la realitat, ans al contrari, ens la 
lan més present. Més viva i més ajustada. 

El catali es troba en aquella situaci6 indefinida propia de  les situa- 
cions de cnsi (= canvi) i de conflicte (sense conflicte no hi ha canvi. ja se 
sap). Seguint I'esquema de José M. Sánchez Cam6n (vid. Un futuro para 
nuestro pasado), el catali es trobaria actualment en una situaci6 inter- 
media entre la de dialecte (variant lingülstica que no ha tnomfat, Ilen- 
gua sense exkrcit) i la llengua nacional (mitja normal d'intercomunica- 
ci6 entre els membres d'una comunitat nacional). 

Aixb s'esdevé tant dins el propi territori nacional. com dins les es- 
tructures estatals on es troba inserida la nostra naci6, com en el context 
general europeu, on resulta f o r ~ a  evident el confinament de totes les 
llengues que no han esdevingut Ilengües estatals. 

La normalitzacib de la llengua catalana s 'haud d'entendre, doncs, 
com un element directament lligat amb el progrés de la nació catalana 
en el conjunt de la Humanitat. Lligar la idea de progrés amb la defensa 
de la diversitat, en un m6n plural. constitueix un dels reptes intel.lec- 
tuals bisics de la Cataliinya del present. 

NOTA: 

Bernat Joan i Mari 6s autor d'un llibre amb el mateix tltol d'aquest 
article (Editorial Sifre. Eivissa. 1991). on I'autor ens ofereix una exposi- 
ci6 molt més extensa sobre el tema. 

AMB LA PLOMA O L'ESPRAI, CAL ESTENDRE 
L'ÚS DEL CATALA 

Jordi Arnal i Roura (Vilanova i la Geltní) 

1 
La defensa d'un model de llengua catalana genuina i lliure d'interfe- 

rencies espanyolitzadores -m estructura i Ikxic- ha caracteritzat fins 
avui la feina iniciada per Urngua Nacional. El motiu 6s ben clar: calia 



-i cal- donar resposta als intents de desnaturalitzar la llengua que han 
protagonitzat els panidaris de l'anomenat catala "light", els objectius i 
intencions dels quals ja han estat especlficadament recollits en les pla- 
nes d'aquesta Revista. 

Malgrat la reconeguda imporiancia que té el model de Ilengua, un 
dels principals reptes que -al meu veure- té plantejats avui Uengua 
Nacional és potenciar la seva secció d'extensió düs .  1 aixb vol dir, en cer- 
ta manera. recuperar I'esperit i la lfnia d'actuació que van caracteritzar 
entitats coms els Grups de Defensa de la Uengua, a mitjan anys vuitanta. 

És important que Uengua Nacional es plantegi actes de catalanitza- 
ci6 per mitja d'accions directes al carrer. L'esprai pot ésser una eina tant 
o rnés eficac que la ploma. i en tot cas, s6n eines que es complementen 
perfectament en el nostre procés de normalització lingülstica. D'altra 
banda, s'ha dernostrat a bastarnent que rnoltes empreses públiques o 
privades no hi mostren cap interés directe. En conseqüencia, considero 
que la primera prioritat de Uengua Nacional ha d'ésser d'ampliar I'ús de 
la llengua propia de Catalunya sense estalviar cap mPtode pacffic que es- 
devingui útil i en la llnia del contingut de campanyes com la de "Catala, 
única llengua oficial". 

Des de Uengua Nacional s'ha de dir ben fort que 6s preferible pera  la 
societat catalana I'hegemonia d'un catala incorrecte (sempre serem a 
temps de corregir-lo) que no pas &un espanyol correcte. Si bé és cert 
que en situacions de diglbssia com la nostra I'empobriment de la llengua 
és el primer pas cap a la plena substitució, no és menys cert que en les 
actuals circumstancies en que es troba el catala a diferents zones del 
nostre territori lingülstic i nacional (Alacant ciutat. I'Horta de Valencia, 
Catalunya Nord, zones del Barcelones i Baix Llobregat, ... ). és preferible 
I'hegemonia d'un model de catala no genul - que  sernpre s e d  més facil 
de  n~r rna l i t~ar -  que no pas l'aclaparadora hegernonia d'una llengua es- 
trangera, ja que invertir un procés de substitució lingüística consurnat 
és sempre una feina complexa que requereix d'un poder polltic fori al 
darrere (norrnalment un estat independent) i d'un relleu generacional 
dels parlants. 



ACTES CULTURALS 

Els dies 12-13-19 i 20 de setembre d'enguany la Fundaci6 Vivariurn 
organitza a Taverter (Osona) el simposi 

LLENGUATGE 1 IDENTITAT 

Lexicosofia Catalana 

Amb el programa següent: 

Dia 12 
1 .  LA parnula creadora de realitat. 

Ponent: Raimon Panikkar 
Interlocutors: Lluls Duch. Jesús Tus6n. Pere Lluls Font. 

2. Diagnosi del catalb avui. 
Ponent: Joan Martf i Castell 
Interlocutors: Mila Segama. Teresa Barenys, Norbert Bilbeny. 

Dia 13 
3. Condicions de viabilitat d k n a  llengua (aplicat al catald). 

Ponent: Francesc Vallverdú 
Interlocutors: Aina Moll, Miquel Strubell, Francesc Fortuny. 

Dia 19 
4 .  LA dimensió pdtica de la llengua catalana 

Ponent: Joan Margarit 
Interlocutor: Alex Susanna 
Poetes representants de: 
(Les Illes) Damis Huguet 
(Pals Valencia) Josep Piera 
(Catalunya N o d )  Jordi-Pere Cerda 



S .  Estructura actual del catald davant les exi@ncies de la modemitat. 
Ponent: Carles Duarte 
Interlocutors: Oriol Camps. Llufs Flaquer. Isidor Marl. 

Dia 20 
6 .  Esperit i esdevenidor de la llengua catalana. Vilalitat de la parla. Els 

dialectes.. 
Ponent: Joan Veny 
Interlocutors: Jordi Bxuguera. Mana-Lluisa Pazos. 

Els organitzadors del simposi ens han fet amba r  un resum amb les 
idees centrals que sorgiren durant els actes realitzats. 

Us el transcrivim 101 seguil: 

1. La reflexió sobre la paraula no permet eludir la qüestió radical, o 
com se'n vulgui dir, (metaffsica, transcendental, última) sobre la 
unicitat de la parla humana. que no pot reduir-se a un sistema de 
signes sense significació metaemplrica. La paraula amaga i reve- 
la el misteri de la cosa significada per ella (encara que es tracti de 
la idea). 

2. El catalh, que durant mil anys ha sobreviscut a les pmves mes du- 
res, ara es troba en una situació cxucial: o bé pot convertir-se. no- 
més. en un simple vocabulari de la civilitzaciú tecnocdtica (la 
dels experts en les diferents branques de la ciencia moderna) o bé 
pot conrear. tambe, aquella especificitat que l i  6s prbpia. la del 
poble que el parla connatuxalment com a reflex del seu viure. 

3. La qüestió més urgent a resoldre és la coexistencia de facto del 
catala arnb el castelli. Cal aconseguir la validesa i I'ús que perian- 
yen de jure a la nostra llengua. La llengua catalana necessita un 
suport que provingui tant de la consciencia lingüfstica dels par- 
lants com d'una polltica intel.ligent en tot I'ambit temtorial de 
parla catalana. La confianca dipositada pels parlants en I'estmc- 
tura de  la llengua propia dúna seguretat, en garanteix I'ús i n'afa- 
voreix la creativitat. 

4. La paraula poktica 6s essencial i autonoma. Els poetes I'escolten, 
I'obeeixen i la plasmen en llurs poemes. El mot poetic 6s I'inima 
de la llengua i aixb va més enlli de considerar-lo un simple mitji 
de comunicació. La llengua po¿?tica 6s la forma especifica de 1'6s- 
ser huma, poeta tanmateix. i n'expressa la seva cosmovisi6. 



5. El plurilingüisme 6s un tret distintiu de  I'esser huma i, alhora, de 
la natura mateixa de la Ilengua. La histbria de la llengua catalana 
ens rnostra la seva cristal.lizatci6 en les diverses variants dialec- 
tals que la constitueixen. Una llengua esdeve llengua quan adrnet, 
precisament, diferents registres, segons I'espai, estament o activi- 
tat que representin. 

6. L'essencial del catala, i de tota Ilengua. consisteix a esser expres- 
si6 i rnanifestació de la vida viscuda amb naturalitat. La llengua 
reflecteix la vida d'un poble i la vida d'un poble con loma la Ilen- 
gua. L'experiencia de viure crea la llengua i la llengua n'expressa 
I'experiencia. Es tracta d'un cercle vital. La qualitat de vida que 
cerquem crea i alhora 6s creada perla qualitat rnateixa del nostre 
Ilenguatge. Estimar, doncs. la llengua prbpia, parlar-la. tenir-ne 
cura. vetllar-la i enriquir-la, 6s un dret dels parlants, un exercici 
profund de Ilibertat. 

Barcelona, 22 de seternbre de 1992 



INFORMACIONS 1 COMENTARIS 

Amb un estiu ple d'esveniments, abans, durant i despres dels Jocs 
Olímpics, hi ha un gran nombre de fets que voldríem comentar. Ho fa- 
rem de la forma al més breu possible. 

Agraim les mostres d'interes i de felicitacib per aquesta seccib i re- 
cordem als nostres lectors que hi poden col.laborar enviant-nos textos 
breus sobre fets d'actualitat, tant si parteixen d'una publicaci6. d'un pro- 
grama de d d i o  o TV o de fets que han presenciat o han sabut per fonts 
dignes de crkdit. 

ABANS 

El dia 29 de juny van cornenqar les detencions d'independentistes or- 
denades pel jutge Baltasar Ganon .  Més de trenta ciutadans catalans 
van &ser detinguts, deportats a Espanya - o n  encara alguns resten a la 
p r e s b  i. segons les acusacions presentades i prou fonamentades per- 
que des d'autoritats a personalitats de tots els ordres els hagin donat cre- 
dit, sotmesos a tota mena d'humiliacions i maltractaments que, en molts 
casos, poden arribar a la tortura. 

La redaccib de la revista "El Ternps" va esser escorcollada el 6 de ju- 
lio] sense exhibir en cap moment autoritzacib judicial. i el seu redactor 
Oriol Mallb detingut posteriorrnent i empresonat, igual que uns altres 
treballadors del "Diari de  Girona" i de "El Punt": el nostre consoci Carles 
Bonaventura -alliberat després sense C ~ ~ C S -  i Eduard Lbpez. 

Els vells temps tornaven. Per dir aixb -i com a demostracib palpa- 
ble- la CCRTV (Corporaci6 Catalana de Radio i Televisi6) ha suprimit 



del programa "L'orquestra". la tertúlia radiofbnica de més exit de les 
nostres (?) radios. 

Les reaccions de  la ciutadania no es van fer esperar: el manifest "Els 
fonaments de  la nostra pau civil", el manifest unitari "Llibertat detin- 
guts, pmu tortures". la nota de protesta dels professionals dels mitjans 
de comunicació. el de  la Fundació Catalunya, i I'acte del 15 de  julio1 al 
Palau de la Música Catalana, els concerts del 25 a Ripollet i el rnés gran 
de tots el 29 a la Devesa de Girona. Actes pdcticament silenciats per la 
premsa barcelonina. 

Les nostres autoritats, arnb un cert retard. també es van manifestar 
en contra dels procediments emprats, de  la indiscnminació (que al@ 
més afinat va dir que en realitat era el contrari) del detinguts; els partits 
independentistes van protestar enkrgicament ... pero va semblar que hi 
havia massa interss a no enterbolir I'esperit de "pau olin?picaV i ningú 
no va deixar d'assistir als actes programats. El president Pujol, segons 
publicava el diari "Avui" de 1'1 1 de Juliol. considerava que les detencions 
"han ana t  rnés enllh del  suposat  cercle terrorista". 

Val a dir que des de posicions no gens proclius a l'independentisme 
hi ha hagut critiques molt dures sobre aqiiests fets: és el cas de Rairnon 
Obiols i Joan Manuel Serrat. 

Cal dir rotundament que cap esdeveniment ni cap pau pactada justi- 
fiquen els fets ni la relativa passivitat davant la seva gravetat. 

La guerrera de les handeres 

Una setmana abans de l'inici dels Jocs, i davant la presencia escla- 
tant de  banderes catalanes, algú de I'Ajuntament de Barcelona va deci- 
dir que calia fer alguna cosa i,  amb col.laboraci6 de certes associacions 
de  comerciants, va enviar unes dotzenes de joves amb una carta de pre- 
sentació oferint d'engalanar "arnb banderes" els establirnents comer- 
cials i els domicilis particulars. Aixl van ésser repartides i col.locades 
d'una forma delirant milers de  falses banderes de la ciutat de Barcelona 
i també un bon nombre de  banderes olímpiques. Per cert, després dels 
Jocs, uns altres joves, amb una credencial de I'Ajuntament passen per 
les cases preguntant, entre altres coses com la simpatia que senten pel 
príncep Felip o les infantes, si els veins tenen a casa alguna bandera es- 
panyola ... 

Les forcrs de l'ordrt. 

El ministre Corcuera va demanar "comprensi6" per als agents de I'or- 
dre que. desplacats a Catalunya amb motiu dels Jocs, no entenien el ca- 



tala. Precisament ho va fer responent a una pregunta parlamentaria so- 
bre la negativa a acceptar una denúncia en catala a Lleida d'un ciutada 
agredit per la policia durant una manifestació. El fet es que un cert 
nombre dels membres d'aquestes forces van ocasionar preocupacions 
serioses als seus caps: destrosses en els allotjaments de la Vall d'Hebron, 
insolencia amb el personal, que se'n va haver de queixar i -fet no reco- 
llit per cap mitja de comunicació que sapiguem- persecució constant 
de dones pel carrer, estant de servei i armats. Es veu que alguns 
d'aquests "servidors de l'ordre" es creuen mereixedors de I'admiraci6 per 
part de I'element femenl i s'estranyaven que aqul les prefer&ncies de  les 
dones no s'orientessin precisament enverj els uniformes. 

La canzpanya del "FREEDOM" 

La presencia d'aquest eslbgan juntament amb l'exibici6 de banderes 
catalanes van esser els objectius de  dues campanyes, convocada la pri- 
mera per la "Crida a la Solidaritat" i I'altra per "Acció Ollmpica". De fet, 
el poble les va fondre en una sola. Mal rebudes totes dues pels mitjans 
de comunicació espanyols. amb reticencies per part dels de Catalunya 
(barcelonins). van tenir un exit esclatant. El desplegament de forces de 
seguretat. sobretot a Montsemt M ésser realment surrealista i la bilis 
que van segregar personatges com la diputada socialista Anna Balletbó 
va ésser molt agra: "la campaña sajona Freedom auspiciada desde el  
Sancta Sanctomm de la  defensa de l  catalán e n  los años difíciles ..." 
("El Periódico", 27-7-92). 

La forcada ingenuinitat d'alguns comentaristes i d'alguns signans de 
canes als diaris en contra de  I'eslbgan en ang lb  posava en evidencia 
I'encen d'aquest i de la tria de Ilengua. 

Tot arnb tot, segons una enquesta publicada a "El Periódico" del 28 
de  juny. un 52 % d e  barcelonins es mostraven d'acord amb la campanya 
del "freedom", en desacord 19.3 i molt en desacord 12.1%. 

In Catalonia, o f  course! 

La campanya publicitaria en alguns dels diaris mes impotants del 
m6n duta a terme per la Generalitat de Catalunya va sorprendre i imitar 
també f o r p  mitians de  comunicació espanyols. Tant que la revista "Cam- 
bio 16" va completar-la pel seu compte amb uns anuncis imitant els de la 
campanya institucional catalana que deien. "In wich country would you 
place Catalonia? "IN SPAIN, OF COURSE". José Luis Gutiérrez. director 
de  "Diario 16", perla seva banda. va arribar a escriure que "de vegades les 
bornbes s6n menys perilloses que les paraules". Tot en la llnia del que 



sempre ha planat en els ambients dominants espanyols: el principal perill 
per a ells és el nacionalisrne catala, encara que sigui pacffic i rnoderat. O 
potser precisament per aixb. 

El Catlal Olimpic pcr la punta dels cabells 

Després d'haver emes publicitat de la transmissió dels Jocs en catala 
per la 2, un pacte d'última hora entre TVE i la CCRTV va permetre 
I'emissió pel canal 33 de forma conjunta de  tots els programes en relació 
als Jocs. Un exit ? Segons com es miri. Deixant de banda la irregularitat 
del llenguatge d'alguns presentado- (fins i tot 1"'Avui" i Joan Sola van 
amba r  a queixar-se'n), el fet és que aixl no van arribar els Jocs en catala 
fora del Principat i que I'espanyolitzaci6 de conceptes i de llenguatge 
imposada per TVE (explicada en algun diari) va ésser encara mes gran 
que I'habitual dels mitjans catalans. Era obligat. per exemple. parlar 
d'Espanya i no es podia dir "Estat espanyol". 

L'acte d'oherrura 

Els pactes olfmpics no van parar fins a última hora. Els mitjans de 
comunicació havien anuncia1 que tant en materia de Ilengües com de 
sfmbols (banderes i himnes) no calia patir ... No van voler revelar de qui- 
na manera se sentiria I'himne catala, i el dia D la sorpresa ens va desve- 
lar la maniobra rnaquiavelica. "El Segadors" varen sonar com a musi- 
queta d'entrada, mentre el rei d'Espanya saludava i somreia. i I'himne 
espanyol. el van escoltar quadrats. Els cornentaris de premsa i radio van 
ésser pe r a  tots els gustos: des de qui tmbava inadequat que interpretes- 
sin "El segadors" en cap moment, fins als qui van copsar la maniobra, 
passant pels qui en van quedar contenu. Una observació d'última hora: 
el dia 12 d'octubre, en l'acte de clausura de I'Exposici6 Universal de Se- 
villa, el rei va entrar sense cap música i un cop a la tribuna va sonar pri- 
mer la "Marcha Real" que van escoltar quadt-ats el1 i el prlncep: tot se- 
guit I'himne d'Andalusia que va ésser escoltat pel monarca i el seu hereic 
amb les mans juntes al davant, perb amb seriositat. Que els sagaGos ob- 
servador~ en facin les interpretacions que v~ilguin. 



Les banderes 

Durant les competicions es van veure un cert nombre de banderes 
catalanes. d'altres d'espanyoles i d'altres paisos. Durant la final de fut- 
bol, perb, un mar  de banderes espanyoles es va fer present al Camp del 
Barca. Que havia passat? Doncs que la Federació en va repartir a I'entra- 
da, a banda de  l'assistencia de molt públic espanyol. Fins aquí res espe- 
cial. El que és delirant s6n les conclusions que algun comentarista en va 
voler treure: allb era una mena de plebiscit espontani ... 

Els espectacles 

Tant I'espectacle d'obertura com el de clausura van ésser estudiats i 
planifica~s amb tota cura. Una obsexvació que algú va fer i que no ens 
havia passat per alt és que. mentre la música catalana va 6sser ballada 
amb un vestuari neutre, blanc. esportiu i I'únic símbol de vestuari catala 
era una barretina que duia una orquestra exbticament guarnida amb 
pells de Ileopard, la música andalusa (perquk aixb era i no hi va haver 
cap més preskncia miisical dels pobles de 1'Estat) va ésser ballada amb 
una savia estilització del vestit típic. Por d'bsser folklbrics només nosal- 
tres? Si és catala 6s folklbric i si és andalús no ho és? El dia de I'especta- 
cle final, el públic no va poder aguantar ni la durada ni el caire d'un es- 
pectacle flamenc i va xiular: el primer acre de protesta que es va produir. 
Per ceri: als actes de I'Expo de Sevilla no sabem que hi hagi hagut sarda- 
nes, ni jotas, muñeiras, etc. : només música i ballet andalús. 

Reaccions en cadena 

Com ja era de  preveure, passats els jocs han comenpt  els atacs siste- 
matics a tot el que faci olor de catala. Els diaris en van donant mostres 
cada dia. Des de personatges com el president d'Extremadura que contí- 
nuament fa un marcatge de la política catalana en I'aspecte econbmic, 
perb sempre amb afegitons irbnics sobre la Ilengua, les demandes de més 
Ilibertat, etc. fins al president de Castella-Lle6 que en I'obertura del seu 
parlament, en comptes d'ocupar-se dels afers propis, va escometre contra 
Catalunya i les altres autonomies amb llengua prbpia dient que ens in- 
ventavem una histbria-ficció. que érem uns "quistes lin@isticos" i recor- 
dant que, Espanya, I'havia feta Castella-Lleó. L'academic Camilo-José Ce- 
la, per la seva banda, no va voler ser menys i aprofitant la clausura del 



"Congreso de la lengua española" que es va celebrar a Sevilla ens va obse- 
quiar amb una authntica llic6 que sembla extreta del manual de FEN: cal 
dir Hispanoamerica i no Latinoamerica; cal dir español i no castellano. 
que & la modalitat de l'espanyol que es parla a Castella; segons Nebrija. 
"la lengua es un arma" (tambe deia que era "compaiíera del imperio", pe- 
r6 aixo no ho va repetir Cela). 

Més espanyo! (i de reiruc més cataid) a l'ensenyamenr. 

La Generalitat de  Catalunya ha accedit, abans que el govem espanyol 
presentes cap recurs, a augmentar les hores de llengua espanyola al nou 
pla d'Ensenyament secundan obligatori. Com que hi ha una hrea única 
de llengua (perill queja hem denunciat) que s'ha de repartir les hores de 
catala. espanyol i coneixements teorics comuns, també han quedat aug- 
mentades les hores de catala. Ves per quins estranys camins hi hem 
guanyat una mica ... En canvi, si ara s6n excepci6 els alumnes que surten 
sabent alguna cosa &Historia de Catalunya. ja han alcat el crit, d'una 
banda el president de la federaci6 d'editors de llibres de text. i de I'altra 
el mateix govem. i han trobat que no hi havia prou Historia d'Espanya 
als nous cumcula. que no parlaven prou del "Descubrimiento", que fins i 
tot ometien el nom d'Espanya i que passaven de Catalunya a Europa. La 
Generalitat també ha promi?s que ho modificaria. 



JOSEP M. AYMA, Biblioteca Universal Empúries, 54 
Empúries. Barcelona, 1992 

L'autor, vinculat fa molts anys a les tasques de  correcció de textos i 
després a les de planificació lingülstica, ens ofereix una aportaciú h i t  
de la seva experiencia. El llibre consta de tres parts: en la primera tracta 
dels tres eixos en que cal treballar la NL (Normalització Lingülstica): el 
politic. el popular i I'estament econbmic. En la segona part. la mes ex- 
tensa, ens oiereix una proposta de metodologia p e r a  la NL, 6s a dir de 
planificació lingülstica, amb molt interes a destacar la importancia de 
les ciencies socials en aquest terreny. En la tercera. f o r ~ a  breu, aborda 
la incomoda qüestió del h t u r  del catala i del rnodel de Ilengua. 

Des de la introducciú I'autor ens avisa de  dues constants que presidi- 
ran el seu discurs: la modestia i el pragmatisme. La primera 6s una me- 
na de virtut bastant renyida amb el fet de publicar llibres i de dir com 
caldria fer les coses, pero cal reconeixer que hi ha llibres escrits amb 
una actitud ben diferent de la que ens ocupa. La segona, el pragmatis- 
me. el porta al terreny excessivament cbmode i trepitjat per la majoria 
dels politics, dels professionals dels mitjans de cornunicació i dels fun- 
cionaris: el del conformisme amb I'estat de coses actual. "Som on som i 
si, con2 a ciutadd, tinc el drei a exigir mi s  llibertat per al nieu país, com a 
professional de la NL he de posar-m'hi a parfir de les rezles del joc exis- 
rents, m'agradiri o I z o " .  

A partir d'aqui ja podem esperar que I'enfocament del llibre discome- 
r i  pels camins de la tecnocracia i de I'elucubració que són els que infor- 
men la tasca costosa pero ben poc prolitosa en resultats prhctics de  la 
política lingülstica actual. l 



En la Ilnia del "Depkn de vosté" iniciat perla primera directora gene- 
ral, Aina Moll, I'exemple que ens proposa I'autor es pot girar facilment a 
I'inrevés: "Si els catalans tinguéssim una voluntat ben resolta de norrna- 
litzaci6 de  la nostra Ilengua, a hores J a r a  tindria ja un ús plenament 
normal. ja que les autoritats s'haurien vist desbordades i haurien hagut 
de situar-se m& a I'altura de les exigkncies dels ciutadans". L'ús efectiu 
de la llengua en una serie d'usos que es desprenen de la condició d'ofi- 
cial i prbpia 6s I'única cosa que els govemants deixen en mans del ciuta- 
dans. En canvi, si creuen que el pa que es ven en els supermercats ha 
d'anar embolicat, o que cal prohibir la circulaciú a la zona del centre de  
les ciutats, o bé augmenten les prohibicions d'aparcament o els impos- 
tos fins a limits d'expropiació. com és el cas del nou IAE. no esperen pas 
que els ciutadans els ho demanin, perquk, és clar que no ho farien mai! 

Tocant a la qualitat de la llengua -aspecte que toca molt de passada 
al final del llibre- es mou també dins els p a r h e t r e s  que s'ha autoim- 
posat de "realisme". Ens posa al corrent de I'inici de la polemica "heaxy" 
versus "light" en el si dels correctors dels diari "Avui" on havia treballat i 
es decanta perla sonida facil i pe ra  nosaltres inviable: sacrificar la qua- 
litat de la llengua a i'hipotktic augment de I'ús social. D'entrada, I'enfo- 
cament de la qüestió és ja una presa de partit, potser voluntaria, pero 
que accepta els termes de la manera que els han marcat els d'un cant6: 
"... el perill de caure en una facil nianiqrleilzaci6 del tenla: mentre els tradi- 
cional.~ qiredarien com els purs nacionalistes, el.$ renovador.$ serien consi- 
derats con2 a traiilors a la patria" (pag. 165).  Considerar que els "lightis- 
les" s6n renovadors és empassar-se la roda de molí amb que ens volen 
fer combregar. Tomar practicament als temps d'abans de  Fabra no és 
ésser precisament renovador. 

Creure que la incorporació de nous parlants a la llengua ha d'anar a 
costa de  I'alteració d'aquesta -no diu clarament en quin grau- és re- 
nunciar a oferir una incorporaci6 digna d'aquests parlants a través d'uns 
mitjans de  comunicació que els donin un bon model ( i  no la Ilengua "de 
rebaixes" que han introduit subreptlciament els seus antics companvs de 
PAvui"), d'una bona escola. i d'una pdctica d'ús necessari en totes les si- 
tuacions de la vida docent, laboral i de comunicaci6. Aixi s'aprenen les 
Ilengües i totes aspiren a mantenir-se al maxim de genuines: mireu si no 
el darrer congrés de la llengua espanyola celebra1 a Sevilla. 

Si el tltol de I'obra ens va produir un interes viu. la lectura ens ha 
convensut que no era el més apropiat. ja que el discurs del possibilisme 
(O de I'(im)posibilisme) va revestit d'un optimisme sense base. si ens 
guiem per la política linguistica duta a terme fins ara, que sembla con- 
fiar més en les essencies metafisiques del poble catala -sense d i r - h w  i 
de la seva llengua que han fet que pervisqui sense tenir en compte el 



canvi de situaci6. L'obra parla doncs mes d'allb que des del poder s'ha 
dit de la normalització fins ara, sense tenir en cornpte que aquest mateix 
poder ha constatat que era insuficient i te intencions (veurem si les duu 
a t e m e  i com) d'activar-la d'una manera m& decidida. 

ERNEST SABATER 1 SICHES 
(Barcelona) 



EL TUBAU ATACA DE NOU 

En I'escrit titulat "L'Estdnia de Mosshn Prars" publicat el 24 de setem- 
bre al Dian de Barcelona, I'Ivan Tubau expressava la seva preocupació 
perque no van permetre que votessin els NSSOS que viuen a Estbnia. 

Els tussbfons. com els anomena, s6n els desgraciats de la pel.lícula, 
discriminats ignominiosament pels vils nacionalistes estonians. que els 
han privat d'exercir el dret de vot. Els pobres tussos -1'exhrcit dels 
quals encara no s'ha mogut d'Estbnia- pateixen la indescriptible angoi- 
xa de  sentir-se estrangers a I'estranger. N'hi ha p e r a  Ilogar-hi cadires, 
oi? Si sentir-se estrangers a I'estranger pot enviar a més d'un xus a cal 
psiquiatre. que no han hagut de patir i suportar els estonians que se sen- 
tien estrangers a casa seva des de feia dhcades? Perb no preocupa gens 
ni mica al nostre amic el que han patit o pateixen encara els estonians. 
La seva única preocupaci6 esta a saber per quins set sous els agents im- 
per ia l~  han d'ésser tinguts per estrangerc en aquelles regions que han 
gaudit tan desinteressadament de llur protecci6 i ajut. 

Els estonians se senten tan agraits de la tutela "mssbfana", que no so- 
lament se n'han divorciat a la primera de canvi sin6 que a més a més 
4 s  qüesti6 d'assegurar I'invent- no permeten de votar als mssos, que 
serien ben capaces de muntar un partit favorable al matrimoni per con- 
venihncia. Cal curar-se en salut, deuen pensar els estonians, i amb ra6.1 
ben mirat. si els russos viuen a disgut a Estbnia, si llurs condicions de 
vida s6n pitjors que a Rússia. no cal sin6 que tornin al punt de partida, 
on seran rebuu amb els bracos oberts talment com els herois quan tor- 
nen de la guena. Si aquest no és el cas, poden sentir-se orgullosos o si 
més no satislets de la tema que trepitgen. 

En el fons, perb. a en Tubau tant l i  la Estbnia. el Tibet o els Balcans. 
Catalunya tan sols preocupa a en Tubau com al traspassat Fem&ndez 
Ordóñez. Evidentment no pas la naci6 catalana amb el seu idioma i la 



seva cultura, que només defensen els patriotes. sin6 aquest poti-poti es- 
panyolitzat que li serveix de brou de cultiu pera  justificar la seva actitud 
d'autoodi que el situa ideolbgicament (i filosbficament. ai las!) al costat 
dels qui sotmeten Catalunya. Perque aquf no hi ha retop: o desitges la 
independencia o la combats, i en Tubau mai no s'equivoca: sempre la 
combat. Per aixb, qualsevol independencia per llunyana que sembli li re- 
corda que el conflicte catalano-espanyol esta encara per resoldre, i aixb 
I'irrita de forma evident perque sap o intueix que el remei definitiu i per- 
durable tan SOIS té un nom: independencia. Tot plegat massa "heavy" per 
a una sensibilitat tan "light" com la seva. 

El seu singular, apassionat i insistent combat contra el nacionalisme 
no estatal en general i el catali en particular ern fa creure que la seva fb- 
bia anticatalana té més a veure amb una visceralitat malaltissa que no 
pas amb un raonament racional i asserenat. Que potser algun patriota 
excloent el va maltractar quan era xicotet? Que va patir el seu primer 
desengany amor& precisament amb una independentista exacerbada? 
O el seu professor de llengua catalana no el va aprovar en haver-li trobat 
tres "barcos" i dos "entregar" en un exercici de f i  de cun?  Sigui corn si- 
gui. el xic. que deu esser rnolt d 'esque~es.  corn el seu amic "Guevara" 
Obiols, no s'ho pensa dues vegades a I'hora de situar el nacionalisme 
ben a tocar de  la "nostra" burgesia. Que deu pensar I'irreductible Josep 
Guia, llder de Catalunya Lliure. d'aquest nou lerrouxisme "made in Ca- 
talonia", el1 que és militant del marxista i histbric Partit Socialista d'Alli- 
berament Nacional (PSAN). Tornem a llogar cadires? 

L'autoodi dels catalans arriba a tal punt que genera esponthniament 
petits Lerroux autbctons molt més perillosos que els que poden fabricar 
des d'Espanya, perque parlen catala, s6n nats acl i per mes inri -no sé 
corn p e r b  s'han tret el tito1 de filologia catalana. Catalunya es posa 
guapa ... 

Mentre I'Ivan s'entreté a prosseguir infatigable la seva deria antipa- 
tribtica, Espanya i F r a n ~ a  no paren de fer-nos la guit7a. El noi, perb, 
deu tenir la certesa (santa innocencia) que 1'Ibarra i en GonzAlez no s6n 
nacionalistes. corn tampoc no ho deu ésser, dic jo, el "Todo por la Pa- 
tria" de  llur policia i exercit. És per tot aixb que mai no creu convenient 
de denunciar els atemptats que sovintegen contra la unitat de  la llengua 
-cosa que en bona Ibgica i'hauria de preocupar com a filoleg- o bé, de 
solidaritzar-se amb els seus col.legues del E1 Temps o del Diari de Girona 
detinguts o maltractats (diguem-ho aixl) per la policia socialista i uni- 
versal. Per a en Tubau la patria catalana és corn una llosa que li pesa al 
cervell. Li fa nosa perque el1 no s'hi sent vinculat ni l'atreu. Per aixb, 
corn un espanyol qualsevol, no piula quan ens trepitgen o ens vexen. 
Potset adhuc se n'alegra. 



' 1  Ja cal que l'al.lot dissimuli la seva condici6 nacional d'espanyol. Jo li 
( ho recomanaria per tal que es pugui relaxar d'una vegada deixant de 

I viure amb el neguit de voler semblar una cosa i d'ésser-ne una altra de 
ben diferent. L'altre dia. perb. va Ter un e s fo r~  en aquest sentit quan va 
penjar la llufa a en Modest Prats (ex contertulia de la patribtica "L'or- ; questra" de Catalunya Radio suprimida pels nacionalistes burgesos, uns 
dels qui donen feina -i suport ?- a la colla del barco). Doncs bé, en 
Modest Prats va cometre el pecat d'afirmar que li agradaria de  "viure en 
un pals normal en que la llengua de Catalunya només fos el catala". Sa- 
crilegi! Heretgia! Blasfemia! En Modest Prats és un "filbleg patriota" i un 
"nacionalista excloent". 1 és que en Tubau no vol reconeixer que aixb de 
les nacions no és cap invent de laboratori. Si ho volgués, ho podria com- 
provar cercant la delinició del mot nació en el diccionari de la Real Aca- 
demia de la Lengua (espanyola), molt mes seriós i creible que el Pom- 
peu Fabra que recomana I'Institut d'Estudis Catalans, pancatala i per 
tant poc fiable pera  un filbleg a seques com ell. 

Ja ho veieu, en aquesta Catalunya ocupada, espoliada i esquarterada 
democraticament, en Tubau hi viu com un rei, perque com els seus bu- 
lons de travessia esta acostumat a moure's en aigües terboles. 

La claror l i  la mal als ulls i li rosega el ce~vell. Pobre diable! 

J o m ~  COLOMER 
(Tarragona) 

P.S. Algú em podria explicar -si li plau- que hi la la nostra llengua 
en mans de lingüistes com en Tubau? 

(Amb referencia a un article del número anterior) 

Jo s6c acrata i membre fundador de la nostra Associació. 1 dic aixb 
perque estimo amb amor acrata la meva patria i la rneva Ilengua, cosa 
que habitualment solen fer el acrates, perque el seu universalisme teb- 
ric. no els permet anar contra els interessos de la prbpia nació i menys 
encara a favor dels pobles imperialistes i leixistes com és ara l'espanyol. 
que té sota la seva fenila almenys tres nacions ben definides que tenen 
dret a la independencia. Només un feixista podria negar-ho. 



Crec que la nostra Revista ha de congriar esfoqos i oblidar-se de po- 
litiqueries esterils i excloents, i de picabaralles personalistes. I'únic re- 
sultat de les quals és debilitar clarament el nostre esfoq. No som acl 
pe ra  jugar o pera  passar-nos-ho bé. encara que puguem fer ambues co- 

6s iUltima cosa que perdrem. Desprks ja s e d  tot beneit. 

i 
ses, sin6 que pretenem salvar el nostre idioma, perque si hem de perdre ', 

\ 
No podem desaprofitar les energies de ningú per petites que siguin; 

per tant, evitem els comentaris que puguin crear polemica en el si de la 
nostra Associació, o ferir la sensibilitat de persones tan susceptibles com 
ara jo. 

ROBERT PERENYA 1 BLASI 
(Barcelona) 

JOC DEL SEGLE 

En el programa Joc del Segle que emet TV-3. el passat dijous 16 
d'abril la Vanessa va encarregar al seu videoclub dues pel.licules: Gorilas 
en !a niebla i Prelty Wonian. 

Des d'aquf voldna dir-li queja va fer be de demanar-les en castellh ja 
que 6s ben diflcil trobar pel.llcules (en catala) de compra o de lloguer als 
videoclubs de  Barcelona. tot i que el desembre Normalitzaci6 Lingüísti- 
ca va difondre un anunci on s'especificaven algunes pel.llcules traduides 
al catala i produ'ides en catala. 

Atentament, 

JOANA GAY 
(Barcelona) 



EL VAIXELL DE LLENGUA NACIONAL 

20, 21, 22, 23 d'agost. Organit-rat pel Seminari de Sociolingüística 
de Barcelona, es desenvolupa a la Unive~i ta t  Catalana d'Estiu. a Prada 
de Confleni, un curs de Sociologia de la Llengua. Hi participen Josepa 
Huguet, Bernat Joan i Mari, Mana-Lluisa Pazos i Blanca Serra. El dia 
23, en acabar el CUB, te lloc una presentació de l'Associaci6 i de la revis- 
ta Llengua Nacional. Intervenen tambk en aquest acte Albert Bertrana i 
Llufs Marquet. 



I I  de setembre. Uengua Nacional participa en la Diada amb una pa- 
rada de llibres de socis, amb una campanya de difusió de l'Associaci6 i 
amb una pancarta amb el lema "Catala, única llengua oficial". 

19 i 20 de setembre. Membres de Uengua Nacional participen en el 
simposi sobre "Llenguatge i identitat", organitzat per la Fundació Vivi- 
n u m  i el professor Raimon Paniker a Tavertet, seu de la Fundació. Ma- 
na-Lluisa Pazos hi interv6 com a interlocutora del professor Joan Veny 
en la ponencia: "Esperit i esdevenidor de la llengua catalana". 



22 de setembre. Lluís Marquet i Mana-Lluisa Pazos, vice-presiden1 i 
presidenta respectivament de Uengua Nacional, s6n rebuts per segona 
vegada pel conseller de  Cultura. Joan Guitart. i per Miquel Reniu, direc- 
tor general de Politica Lingüistica. 

23 de serembre. Uengua Nacional. juntament amb Esquerra Republi- 
cana de Catalunya i Crida a la Solidaritat, inicia una campanya contra 
I'escut de Barcelona fals que promou 1'Ajuntament de  Barcelona. La 
campanya comenta a la p l a ~ a  de Sant Jaume on és desplegada una ban- 
dera de sis metres per quatre que reprodueix I'escut autentic. La cam- 
panya inclou tambe el repartiment d'un adhesiu i un manifest -que tro- 
bareu en aquest número- i la recollida de les signatures d'aquells qui 
creuen que I'A,juntament de Barcelona ha de retirar I'escut manipulat. 



26 de setembre. Té lloc la primera reunió dels comectors de Llengua 
Nacional al Centre Comarcal LleidatA. Aquesta 6s la primera sessió de 
trehall d'aquells qui s'encameguen de redactar el primer llibre d'estil de 
la llengua catalana. Hi s6n presents els redactors següents: Jordi Badia i 
Antoni Munné-Jordi (Barcelona). Joan Fibla (Tarragona). David Case- 
llas (Girona), Salvador Jafer i JosepLluls Pérez (Valencia). Angel Sena 
(Illes Balears). Cal esmentar que alguns redactors -Bernat Joan i Mari, 
Gabriel Bibiloni, U n i v e ~  Bertrana. Caries Buenaventura i Rosa Caballe- 
ro- no han pogut assistir-hi i han lliurat llurs propostes al cap de la Sec- 
ci6 de Correctors. Jordi Badia. 



3 d'octubre. La Semi6 d'Extensio d'h nomena Jordi-Carles Burillo 
Cap de Secció. Aquesta Secció de Llengua Nacional prepara una cam- 
panya sota el lema "Volem tot el cinema en catala", que comencaIa a la 
primeria de novembre. La Secci6 organitzaih com a acte de cloenda una 
taula rodona al Centre Comarcal Lleidata. Ja us n'assabentarem pun- 
tuaiment. 

Els membm daquesta Secció conviden tots els m i s  interessats a 
participar-hi a assistir a les reunions de treball, els dissabtes. a dos 
quarts de dotze del rnatf. següents: 

31 d'octubre. 14 i 28 de novembre. 12 de desembre. Pel que fa a I'any 
que ve. 16 i 30 de gener, 13 i 27 de febrer. 6 i 20 de marc. (Centre Co- 
marcal Lleidath. Gran Via de les Corts Catalanes, 592. Ir. 08007, Barce- 
lona). 

És evident que ens cal comptar amb tots vosaltres per tal que viure 
en catala pugui ésser una realitat. Proposem ara que aquells qui no viviu 
a Barcelona formeu seccions d'extensió d'ús pertot arreu. com a delega- 
cions de Llengua Nacional. i ens ho comuniqueu a fi de coordinar-nos. 
Si voleu informació, poseu-vos en contacte amb Jordi-Carles Burillo. te- 
Iefon: (93) 471 01 21. 

28 d'octubre. Té lloc la primera reunió de la Secció de Sociologia de 
la Llengua. Aquesta Secció 6s oberta a tots els socis que s'hi interessin. 
La reuni6 general propvinent t indd lloc el dia 16 de desembre, a les vuit 
del vespre, al Centre Comarcal Lleidath. Gran Via de les Corts Catalanes. 
592, Ir. 

S'hi tractaran els temes següents: 

-Estat actual dels debats entom de la polltica lingülstica: 
a) Anhlisi crftica d'algunes publicacions aparegudes darrera- 
ment: 

1. Un horitz6 pera la llengua (Isidor Marl). 
2. Allb que no se sol dir de la nomalització lingüística 

(Josep M. Aymh). 
3. Les paradoxes del catala (Emest Sabater). .' Posicions i maniobres de la polltica lingüfstica contra la nor- 

nialització. 
C) Perspectives pera una polltica lingüfstica normalitzadora. 

- L'Associaci6 convida tots els socis i simpatitzants a la presentació 
del llibre "Les paradoxes del catala", d'Emest Sabater i Siches, di- 
rector d'aquesta Revista. L'acte tindrh lloc a l'Ateneu Barcelones 
(Canuda. 6) el dia 18 de novembre d'enguany. a dos quarts de vuit 
del vespre. 








