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POMPEU FARRA

ELS ATACS CONTRA CATALUNYA
Ja ho havirn anunciat els comentaristes m6s perspica~os:després de la paranoia
olímpica viniiria una rncna de ressaca (en el sentit maritim consistcnt en atacs contra
Catalun-. Desprts del teatre oficial i de les fanthstiqties propostes de refundació de
l'estat, dc la Iluna d r me1 amb friccions mal dissimulades liaii vingut les primeres
onades que configuren uii temporal que no sabcm quan durara ni si seri més fort a
mesura que passi e1 tcmps i s'acostin les eleccioiis generals.
Prccisament drsprés del preiitesi i d r les primeresenvestides, cal preguntar-srcom
hem d'orientar rls catalan.; els nostres projectes de futur. Hem vist con1 la feblesa en
clsplantejamcnts noens ha11reportat atectciiirespectc, ansalcontrari. Tanten l'imbit
políticgeneral comen el mésestrictament culturali lingüisticenscal unreplantejament
realista i exigent. No podem confiar niés en el temps que passa, ja que juga més aviat
contra nostre. No podfm confiar en la lleialtat d'uiies forces politiques estatal.; que, a
l'hora de veritat i després de mil ambigüitats, afalacs quan convé i menyspreiis quan
els confiats d'aqui s'esperaven uiia altra cosa, a l'hora de la veritat ens deixen amb el
finanqamcnt penjat, amh la I l e n ~ esquarterada
~a
per la sentencia i arnb un ús sirnbblic
al Senat, encara posat en qüestió per la f o r ~ més
a reaccionaria qiie setmanrs abans
fantasrjava per boca del seu lider sobre un govrrn espanyol prcsidit per Jordi Pujo1 i
es quedava meravellat davant la societat catalana.
Ens hem de prepntar, com h« fa un conehvt respoiisable de la política lingüística
del I'rinripat en un llihrr qtie recensionem en aquestcs pagines, si aquest Estat vol ser
el nostre?.

LLENGUA NACIONAL

FREDERIC RAHOLA: IN MEMORIAM
La desaparició d'uncatalh il.lushecomFredericRahola enslia deixat senseunesglaó
més en la generació d'homes que van viure el final de I'intcnt de recuperació nacional
que va representar la guerra i que no per aixhvan defallir, sin6 que ben al ccintrari van
preparar-seperauna Ilargaresist(.ncia. Lavinculacióa la tascaeditorial d'ensenyament
en catala quan ningú no "apostava" per la seva represa, la participació des de bon
principien les tasques-Ilavors clandestines-d'organitzaciód'unprofessorat decata!;,,
la col.lah«ració -no sense dificultats amh el retornat president Tarradellas i el seu
irreprotxable procedir com a Sindic de Greuges, des d'on cada any recordava les
mancances de la normalització en el terreny de I'Administració pública han representat les facetes més visibles dc la seva vida cívica. En totes hi va vcssar una exquisidesa
humana i un senyoriii que cada cop mes trobem a faltar.
Cal que el recordem i que sapiguem com iio fa gctires mesos, abans de la nostra
AssembleaFuiidacional,va interessar-seper la tasca de Llengua Naci~inali va acceptar
de ser-ne soci d'lioiior.
El recordarem sempre com a un home d'una nca personalitat. afablr i modest,
donant un exempleque hauria de ser m& seguit pelselements de la vida pública, peri)
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sempred'una granprofiinditat ¡eficacia. Descansienpau i quercsti hciiviuenel iiostre
record.

HOMENATGE POPULAR R. ARAMON 1 SERRA PER UNA VIDA
AL SERVEI DE LA LLENGUA
I~lciiguaNacionalha organitzat l'honienatgc popular a Ramon Aramon i
Serra i, en aquest acte, 1' Associaóó instihiiri el premi Ramon Aramon i Serra a
la lleialtat lingüistica coma rcgal) l'home que ha sabut ésser semprc fidel a la
llengua i al poblc de Cataluiiva. Fs logic, doncs, que dediqucm una gran part
d'aquest iiúniero a Ramon Aramon i Serra, per bé que estcm convenSutsque la
defensa d e la unitat, de I'ús i de la dignitat d e la llciigua constitueix el millor
homenatgc que podem oferir-li i que la seva fermrsa s'ha ben merescut.
Barceloi~a,2 rle febrer de 1993

PerquP tu vares n4ixrr.
Iluitador en la desfrta,
retroharem la Ileiigua.

Perqu+ és aquí el pohlr,
confegint I'esperanca,
lia d e vtnrer la llciigua.

LENGUA NACIONAL

EL RAMON ARAMON QUE JO CONEC
Mana Lluisa Pazos
Parlarde Ramon Aramon i Serra cm resultaalhora fhcil idifícil. D'una banda,elmeu
tractepersonal ambell no témésdedosanysi migd'antigtiitat.Jono hrconegutl'etapa
rnés activa del cientific i del filoleg sinó a través de la seva obra,pero, aquesta etapa, ja
ens la fan coneixer a bastament el? seus companys de tasca, els seiis alumnes d'ahir
esdevinguts figures importants en el nostre horitzó cultural.
Noms com Josep M. Lladó, Maria-Aurelia Capmany o Josep Massot son un aval
segur de precisió i d'exhaustivitat. 1 llurs paraules són presents en aquest número de
Llengua Nacional. Noms com Jordi CarbonelloJosep M. Llompart hand'ésscrles veus
fidels i brillants que s'encarregaran de parlar de ~ a k o Aramon
n
arnb motiu de 18acte
d'homenatge.
Pero continua essent difícil cloure en un article les mil carcs de la relació amb tina
persona arnb qui s'ha compartit en poc temps tantes hores. 1 Iio 6s rnés quan aquestes
hcires han engendrat admiració, respecte,ensenyament,estimació,vida,en definitiva.
1 encara ho és més si aquesta persona és Ramon Aramon i Serra. és a dir, algú que ha
escrit en 1leb.e~d'or i sobretot en lletres d'amor -sovint poc llegides- el seu nomen la
historia de la cultura universal i, sobretot, en la Iiisibria d'un poble. 1 es més difícil
perqui. la subjectivitat és entremaliada i entortolliga allo que hom creu que Iiauria de
dir.
Per aixo, rnés enlli del ti~pici del mite, vull parlar del Ramon Aramon que jo conec,
la vhlua del qual supera amb escreix el mite. Pel que fa als topics, em consta que li són
desplaents ...
1 6s precisament en aquest punt que la dificultat de parlar d'una persona tan
entranyable enfila el camí facil del plaer.
El vaig coneixer quan acahava jo de publicar L'ninrriny del catnlii l i ~ l i tRecordo
.
que
m'havicn colpit extrordinariament els insults que li havien adregat els "verinosos".
Aquells insults a un "senyor Ramon" maltractat, acusat, ridiculitzat em feien arribar a
la coiiclusió que hompot discrepar de les persones pero que un pais que no té memoria
Iiistbrira és un país sensefutur i sense esperanca. Un país que renega d'aquells qui es
jugaren la vida per la seva idcntitat és un pais condemiiai a I'extermini. 1 aquí no hi
valcn excuses d'ohertures lingjístiques. Havia comengat el procts de matar la llcngua
pcr la pseudo-llengua i el primer pas era executar els scus defensors. i'otser en aquell
moment naixia de manera inconscient la idea d'aquest Iiomenatge popular: el poble
havia de recuperar la possibilitat d'apropar-se a aquell qui un totalitarisme havia
submergit en el silenci i un iiou totalitarisme suhmcrgia ara en la marginació i el
menyspreu.
Si la primerasorpresa fouels atacs i les calumnies, la segona fou la manca de defensa
de Ranion Aramnn per part de la societat.

La tarda quevaig trucara la porta del seu despatxde 1'Institutd'EstudisCatalans per
regalar li el meii llibre rebria una nova sorpresa. Aquell "censor", aquel1 "c»missari
lingüístic" caricaturitzat pcls verinosos era una persona cordial, receptiva, huida de
vaiiitat i plena de la scnzillesa dels grans, que no fretura d'ostentaciuns, amh una
capacitatde treball i una agudesa d'analisi imprnpicsd'un homedevuitanta-tres anys.
Vindria el primer de tants i tants sopars que d'alcsliores en@ tinc la joia dc compartir.
Cal dir quemai no I'he sentit desqualificar ningú per motiusde Ilengua, niai nci I'he
sentit acusar els seus acusad»rs.
Ensems amb I'home seniill he conegut l'home amic d'aquclls qui ens enorgullim dc
considerar-nos-hi, I'homelleial i fidel no tansolsa la ]lengua sinóa les perscines.l'home
atent a qualse\.nl sol.licitud, I'home disposat sempre a escoltar tothom. Quan es
constituí Llengua Nacionalelvaigconvidar a la presentaci6. Havia arribat de París, cin
haviaanat com a president hiinorari de la Unió Academica Internacional, ambel hraq
dret hencat. Els inetges no van creure pertinent d'enguixar-l'lii, la qual cosa volia dir
que es veia ohligat a suportar el dolor en mi>ure'l.Dones bé, tot just al cap de dos dies
Ramon Aramon assistia a la nostra presentació, malgrat el dolor, malgrat les recomanacions del metge, malgrat els vuitanta-quatre ariys.
S6n fragments de vivencies que hom no pot oblidar i podria explicar moltes més
ankdntes d'aquest anys rics i enriquidors. Si sP alguna cosa d'ell no és pas perquE li
agradi vantar-se de res. Ramon Aramoii és iin Iluitador que no explica "batalletes". La
lluita, Ialleialtat ila senzillesa esdevenencircumstanciesnormalsde la sevavidaruna
vida per la Ilengua, amb la Ilenhwa, des de la Ilmgua, per a la Ilengua. La Ilengua 6s el
seu amor, el seu orgull, la seva raó, la seva passió i el seu gaudi. 1, con1 a h»n mestre,
transmet elque sent i dona vida a la llengua des deles seves artituds més hahituals als
seus consclls més científics. 1 diccoiisclls perquPmai nol'he scntit dir "aix0 ha d'ésscr
aixi". Amh una prudencia exemplar es limita a un "iin crciis que seria millor fer-lio
d'aquesta manera?'. Oaltra banda, no és un Iiome reclos en I'estan~ahermetica i rica
dels seus coneixements, sinó que encomana amor al trehall, vitalisme, sociabilitat i
coratge. Ningú no ha coiiegut en el1 ni un hri d'escepticismr, davant c1 projecte
nacional.
Heus aci alguns trets del Ramon Aramon que jo conec. 1 el seu cxcmple és la millor
lliqo.
Peraixi) aquesta Ili~ómagistral d'una vida Iia desaltar del caudel llibrcal cor de tots
els qui li devem la coiitiiiuitat sense claudicacions de la tasca i de I'esperanca. No sP si
el pohle es mereix Ramoii Aramon, peri) Ranion Aramon sí que es mercix I'anior del
pohle.
Tant de ho aque?t Iiomeiiatge popular senreixi pcrque la nostra memoria ens faci
caminar cap a uii futur mes iiostre.
Gracies Ramon Aramon pcr no defallir; gricies per retornar-nos la llengua. Vós ja
saheu perquP us dediquem aquest homenatge. Amh aixn, ja en tenim prou.

PREMI RAMON ARAMON 1 SERRA A LA LLEIALTAT
LINGUISTICA
L'Associació Ilengua nacional institueix el dia 2 de fcbrrr de 1993 el "i'remi Ranion
Aramon i Serra a la lleialtat lingüística".
Llengua Nacional crcu que el regal millor que pot oferir a Ramon Aramlin i Serra 6s
un premi que porti el seu tiom i que, en conseqütncia, perpetuara aqucst Iiomeiiatge
a traves del temps.
Aquest premiva adreqat a entitatsi persones qiieno tencn rcsa veure amhels estiidis
lingiiístics, que no exerccixen cap professií) relacionada amh la Ilengua, perh que,
alhaments'haii mantingut fidelsal seu ús, trit ~ionant.així,Iliirtestimoni voluntari de
Ileialtata la Ilengiiadelnostrrpoblc. El premi sera lliuratcada anyper Ramon Aramon.
Hi hauri u n primer premi que ser5 lliurat obligat0riament a una entitat o empresa.
Aquest premi consistiri eii una placa d'argent i una petita dotació economica a c5rrec
d e Llengua Nacional i d e les institucions culturals que s'lii vulguin arilierir. Ceran
atorgades tambbunes meticions personals-finsa vui t-. Aquestes mencionsno tindran
dotació economica i rebran una placa d'argent.
Formaran cl Jurat les persones de Llengua Nacional designades per la junta d e
Governde I'Associació. Podran formar-hi part tambed'altrcs persones designades per
entitatsadherides.Presidir:ielJuratKamonAramoniCerra. Elscandidñtsnr~espodran
presentar,sinóq~ieseranprop«satspermemhresdeLlenguaNacional,lesdelegaci»ns
territorials de la qual s'estenen per tot el territriri lin@~ísticcatala.
Mitjan~antaquest premi Lleiigua Nacional vol retre homenatgepermaneiit a I'liome
a qui devemla supervivencia de la nostra llcngua en un tempsde naufragi i desileiici
imposat, a qui devem la continüitat de la nostra llengua en un temps d'ignorincies i
de duhtes, a qui devem Uesperanqa infatigable en el futur del nostre poble. Per aixb
Llengua Nacional vol que el seu nom s'cscampi indefugiblement unit a I'actitud
exemplar envers la llengua i que resti cscrit en d'altres Ileialtats que avui sóti possibles
perquP el1 s'hi va jugar la vida.
És una mostra petita de la nostra gratitud per witanta-cinc anys de lluita i d'anior,
per una vida al cervei de la Ilengua.
LLENGUA NACIONAL

MISCEL.LANIA
Ramon Aramrin i Serra nasquf a Barcelona el X de desembrr d e 1907, el mateix any
d e la ftindaci6 de I'lnstibt d'Estiidis Catalans. Curs5 cshidis d e filosofia i lletre~a la
Universitat de Barceloiia i seguí les Iliqons clc Fraiicesc Martiirell i de Jordi Riibió i
Ralagucr alsEstudisUni\~ersit;irisCatal~~is.
Acabada la Ilicrnciahir;i, scgtii iinscurscis
d e doctorat a ,Madrid amh Ranioii Meiiéndez Pida1 i Americo Castro (1929-30) i
després fou alurnnr de Wnltliervoii Warhurg Friedmniin a Leipzig (1930-31)i d'Eriiest
Gdmillsclieg i Eduard Wechssler a Berlin (1931-33). De retorn a Barceliina, ffu
compatible la seva col.laboració a les oficines Lexicogrhfiiliies d e I'Iiistitut d'Estudis
Catalans, a les rirdrrs de Poinpeii Fahra (1933-393, anih la docencia a I'lnstitut-Escola
del Pare (1933-391,i al seminari rominic de la Uiiiversitat Autbniima, tanibé al costat
de Fahra (1934-39).
Paral.lclameiit, inicia la seva feina d'investigador, duta a ternic amh el rigor que els
scus iiiestres catalans i alemanys li Iiavien inculcat. Entre clls, sentir; una especial
veneracio, a casa nristra, prr Fabra, per Rubiú i per MartorellI'historiadi>rrigorós que
sacrifici una part de la seva obra científica pcr tal d'ocupar-se amb afaiiy de la
Secretaria de la Sccció HistOrico-Arque«l~gicade I'Institut- i, a I'estranger, per Ernest
Gamillschcg, el gran romanista austriac, professor a Berlin. Dc he11 aiituvi, mostr.3
prcdilccció per 13. tasca priipiament filolbgica i la seva scgurelat d'erudit es manifesta
de seguida en la prcpració d e textos medievals pcr a la mateixa revista dcls "Estiidis
Universitaris Catalaiis" (1927-1929), on piiblici obres meniirs. i a la col.lecció "Els
Niistres Clhsics", »n s'enfronta amb grans monuments literaris, com el Cirrinl e Giirlfn
(1930-3.11, en edicions critiques inodi.liques. En el pla d e publicacions de I'lnstitut,
Aramon assumi I'ediciú dels caiiqoners: dins la sPrie dels "Canqoiiers Catalans d e la
deis Mn?rli~i~rllrs
(1938); es traba a mig
Biblioteca de Catalunya" aparcgué el Cn~rjo>ier
tirar des d e fa més d e trenta anys el seu text del Cnrifolirr dr I'Aft.t~cu;e t a n llestos per
a publicació el Inrili~ictd'Ornfs, de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, i PI Can~oiirr
d'n~rroro d'ulires r~ininorndcs,segons el manusmit núm. 225 dela Bihliuthtque Natioiiale
de París i el núm. 10 dc la Biblioteca de Cataluny?; té igiialment aplegats materials
d'altres manuscrits d e trobadors catalans i d'escriptors dels segles XIV i XV (Bcriiat
Metge, Jordi de Sant Jordi, etc), així com d e la vcrsió catalana del moniimcntal Florr
Mirlirii (que havia d'apareixer en col.laboració amh Miquel Coll i Alcntorn). La seva
important tasca d'editor de la niistra literatura medieval, que després circumstancies
adverses han estroncat, n'ha fet I'espccialista per excel.l~ncia.Tanmateix no d e d e n y a
de publicar, ala "Col.lecci6 PopularBarciiio" imés endavant a Edicions62, edicions de
divulgacióde Ramon Llull i de Bemat Desclot, conscient dcla importancia queaquests
volumets tenen per a facilitar el coneixement entre el gran públic dels nostres
escriptors antics.
Paral.lelament es dedica a la recollida d'informació bibliografica i "I'Anuari d e
I'Oficina Romanica d e Lingüística i Literatura" li public;l els utilíssims reculls d e
Rihlingrnfin de Llciigiln i Lifcrntirrn rnfnln~in,iniciats en col.lahoraciR (amb Josep Vives i
Francesc d e B. Moll), peri) que després continua trit sol. Tambt col.lahori en els
"Supplementhefte" de la "Zeitscchrift fúr rumanische Philugie" dels anys 1927-1939.
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Inicia, així mateix, la recerca en el camp d e la historia literaria amb ti11e b d i sobre
I'lrirrrrr~risirirdel "Ci~i-iilc Giiclfn", que conlituí la scva collaboració a Iñ Miscel.l;inia
1i'"Homenatge a Antoni Ilubid" i Lluch. Com a dada .iiiccdhtica val la pena de
meiicionar iliieaqucstarticle fou el darrerdelsegoiivolutn dcls"Estudis Universitaris
Catalans" dedicats a l'il.liistrc invrstigador i és, per tant, l'ultini trcball publicat per la
dedicada a el1 veu novamerit la Ilum.
revista que amb la "Miscel.l;iiiiaM
amh la ptrdua d e la guerra dc 1936-19.39
Després vingu6 l'ensiilsiada del nostre
i el daltabaix cultural que Iiom Iia anomeiiat I'liora zcro de la Ilenpia i la ciiltiira
catalaiies. Ailuell m6n ciilhiral tan ric d'iniciatives en el qual Ararnon i Serra haoia
comen@ la seva actuaciii s'esfoiis;,. La prohibiciii total de qiialscvol publicació en
Ilengua catalana a partir d e 19.39, I'expulsió dels nostres millors professcirs d e la
Universitat Autonoma e n l r e cls qiials Ararnon- i la destmccii, rle les nostrrs miiiors
empreses pedagogiilues, entre les quals I'lnstitut Escola, el deixa al carrcr. Aleshores
conirnqa u n nou període d e la seva vida, al rnarge de les activitats oficials, durant el
q u d Iluit;, anib tossurleria en defensa de la culhira catalana amenaqada.
No Iia estat feta d'una manera exhaustiva la Iiistbria d e la resistencia culliiral en
aqiiells anys d'igiiominin, quan ni tan sols les targetes d c visita no tenien autorització
pera ésser letes en catali. Quan aquesta tasca sera empresa, caldri fer justicia al paper
importantíssitnquc Iii tiiigiii. Ramon Aramoniserra. 1iiten~ingiii.enla ccimmemoraciii
del Centenari del Gaiter dcl Llobregat, prl desemhre de 1941, i eii la represa que se'n
seguí dels Amics d e la Poesia, que vinguerrn a ceiordinar unes disperses lectures
poi.tiilucsclandestines, i en la p~~hiicaciiid'iiilsfascicicsr~cnrdatori
de les sessioiis dcls
Amics. L'any 1942, fou, amb Coll i Alentorn, l'kiiinia d e la represa privada dels
ensenyaments dels Estudis Universitaris Catalans, on ocu@ la c:,tedra de lingüística
catalana, que lia excrcit fiiis avui. El mateix any, fou el1 qui assumi, amb Puig i
Cadafalch, la reorganització de I'lnstitut d'Eshidis Catalaiis, dcl qual fou nomenat
membre iiiimerari i sccrctari general. Reuní soviiit a casa scva o a 1' Ateneu Barcelonts
gmps d e joves escriptors o rstudiosris del I'rincipat, d e les Illes, del País Valencia, i féu
viatges sovintejats a Mallorca i Valencia. Fou el principal proniotor de les sessions
clandestines d'estudiosos que desembocaren I'any 1946, en la creació d e la Societat
Catalana d'EstiidicHist~rics,filial de I'lnstihit,drla qualliaestat prcsident d'alesliores
enq" A practicament totcsles activitatsd'aquellscenaclesqueesrcuiiieii d'amagat per
tal d'assegurar la contiiiuitat de la culhira catalana, des d e les m6s emdites a les d e
divulgació,deles litcririrs a les cientifiques, hi trobemla preshcia d'Aramon. De totes
elles, pero, la que Iia constituit el seu objectiu principal i a la qual 1ia sacrificat. no
solament la seva vida privada i familiar sin6 tamhé una part importaiit d e la seva
activitat ri'estudios, lia estat la d'asscgurar la continüitat d e la nostra principal
instituciú academica i científica: I'Iiistibt d'Estudis Catalans. Aquesta dedicació ha
estat tan absoluta que molta gent del nostrc país i d e I'estranger ha arribat a identificar
la p?rsona amb la institució de la qual és secretari general.
En aquesta comesa, malgrat els sovintejats problemes anih la policia i amb les
autoritats fmnquistes, Aramoii i Serra ha procurat sempre d e prendre iin to de
normalitat i d'actuar, en allb que lia estat possible, a la llum del dia. Així, Iia estat
present d iiinomhrablcs congressos i reunions, als Paisos Catalaiis i a I'estraiiger, en
notn d c I'Institut. En particular ha representat la nostra primera acadEinia a la Uiiion
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Acaili.mique Internationale des del 1947 i, niemhre del birrrvu d'aquesta iiistitució des
del 1959 fiiisal 1968, n'liaestatvice-presidentcn cls triennis1961-64i1965-68. L'atenció
intensa que ha dedicata la presPncia cultural catalana al'estranger I'lia portatalconsell
d e la SociCtÉ d e Linguistique Romaiie des del 1959 i a I'asseniblea del Conseil
Iiiteriiatioiialde la Philosopliic ct des SciencesHuniaines, dcla UNESC0,en represent aLio
:, d e la Union Acadftiiique International, del 1961 al 1973, i ha induit I'Associació
Internacional d r 1.Lciigiia i Literatura Catalana a iiomrnar-lo cnnsrllcr. Ailuesta
activitat, al costat del seu prestigi científic, ha fct que fos invitat a professar, per mitji
d e conferkncics o d e cursets, a nornhroscs uniuersitats i altrír cciitres culturals
d'Europa i d'Anierica i que fris iiomeiiat membre c~irrespoiiciitd e diverses acadGniies
i sricieta ts sivies estraiigeres. Al mateix temps, perii, insubornablement contrari a tota
col.laboració anib el regirn feixista, era mantingiit fora d e les universitats catalanes.

A partir del 1961 ha organitzat als EUC uns cursos d'estiu per a cstratigers que han
tinguti<luecontiiiueii tenint~inaimportinciacoiisiderahleperadcsvetllariencaminur
noves v~icacionsiiecatalan~fil.;.
A l'intcriordel p i s porta a termc,dur~liiteisanysmés
dificils, des d e la Secretaria General d c I'lnstitut, una gran tasca d e promoció d e les
puhlicacirins lieiitifiques en llengua catalana, amb una particular preferencia per les
citncies dñmunt d e les hunianitats, iiialgrat &ser un h«mc d e Iletres. El seu criteri d e
ferde la ciilttira catalana, taiit con1 fos possihle, uiiu ciiltura normal el porta a inipulsar
sobrctot els"Arxius d e la Cccció d e Ci6ncies"-nou volunis publicats pcr I'Insliiut del
1917 al 1950, contra tres de1es"Memiiries d e la Cccció Histi>ricti-Arqucolofiica"-. Aixli,
pero, no li impedídc tetiir cura dels"Estudis Romiiiics",apareg~itspcrpriiiiera
vesada
I'any 1 9 4 Y . q ~haii
~ esdevingut una puhiicació de prrstigi internacioiial i en la qual Iia
encahit miscel.lanies d'liomenstge a Pornpeu Fahra, Lliiis Nicolau d'Olu.cr i Jordi
Riihió i Ralagiier. Igualment lia tingut una partdccisivaeii I'apariciódcl "Butlletidela
Societat Catalana d'Eshidis Hitbrics" i dels "Estudis d'Histi~riaMcdicval".
L'esfor~per niantetiir les activitats d e l'lnstitut i de les seves filials, inclosa llur
prestnciaiiitern.icioiial, haestat feta costadereniinciara ~11iapart important delaseva
tasca personal, iliie havia comenqat amb tanta d'empenta i tanta d'eficicia. Ararnon i
Serra ha estat iin exemple sohresnrtint d e i'intel.lectual que ha sacrificat la seva
brillantor personal a beneiici de lacontinuitat i d e la ccinsolidaci6 ile la cultura del país.
Tot i aix0 en aqiiest període, la seva producció científica hi. que meiiys abuiidosa que
en els seus inicis, 6s notable per la seva solidesa.
La filologia continua essent I'activitat cieiitifica, m t s important. Les seves edicioiis
c r i t i q u ~ sd c poesies medievals, en occiti i en catala, esdevcnen models del genere:
Air,ynts,s~~!~rki~iiirrt~~icfs
Di.itI<iIJnyn., Diisplnrr!~sdrqInVc~rxr9ikIsr~xlr
XV.Elsinirtsniriirlxnr
iicl "Llilirr I~erriiell"iit. Moritscrrrt~t.El Tristnii!lcnffll~~i'Aii~lrirrn,
ctc. 1tambG Iio Q i'edició
d e textos populars italians inclosos en un maniiscrit catali. Els seus coneixements en
aquesta braiica fan que horn l i encarregiii una ciimunicació sobre Les ediciriiis 111, t17.1-tns
cnt~ilnrisriiriiit*ilnlsperal VI1 CongrésInternacilinal d e I.ingiiística Rominica,que6suiia
vcritable histiviia d e la filologia catalana. Aixi mateix, el porten al lloc d e director del
Ciirpiis dr.5 Tn~irl~~i~liiirrs
d e la Uiiion hcadtmique Internatienale.
Continua les public~icioiishihliogr2fiques (1.a ~iiiilolo~ir
rti!riniir dnris 1i.i ~in!!s cnlnlnris
(1939.19483, L7iistitiil if 'Étitdr Ciitiilniics p t sn!i ncliz~it?liri~rristiqilc)i els scus treballs
d'liistoria literiria,qucversen sobre tema trohadorcsc (Sol~reIótrihirriri~l"'Arn~idcln.iIc
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toii cliniitnr ni'nzir") sobre la infl~ienciadcls felibres a Cataliinya f "Miri.io"n Cntnlirii!~o,
Nt7ft.s el irrafI'r;nuxpoiir1 'étiiifrd'Aiilin~ie1
oi Cnfnln'qiie, El ressiid? 1 'oiln "1tn~irhnir~~cnfnlni~
"
11 Cntolioi~/n)
i sobre poesia medieval catalana (I.'nlis?irciii del "Mn,~nriiiirii"
crin1 n teiiin
lio?tic).
Enhc la seva obra linguistica, destaquem les Nrifps sollrr nl~~iir~s
nllcs siiitflctics rii
l'flcf~rnlrnfnlri liti,rnri, lo nisi6 dcls Proh1Enii.s ~ l fn
r Iiiiijiirr Coliilniir qup féu al col.loqiii d e
catala d'Estrashurg, I'edició d e la liifriidiicciri n 111~rni?iriticiiCnliilnnn d e Pompeu Fabra
,i de la seva considcrahle aportació a lagran Enciclopiidia Catalana, con1 a redactor d e
múltiples articles -sovint amb pseudbnim- i com a assessor lingüistic.
La projecció nacional i inteniacional d e R. Aramon i Serra com a estiidiós, com a
promotor d e cultura i com a impulsor d e la institució que rriés Iia rontribuita la cienci.7
catalana moderna 6s testimoniada perla gran quantitat de col.lahoracions que de tot
arrcu Iia rebut la Cnniissió Organitzadora d e la "Miscel.lania".
1 11'6s tanibé una bona prova els premis i les distincions que ha rchut ctim a
reconeixcmrntdela sevaobra. El niarGde 1982 li 6s Iliiirat el premi Ramoii Fuster, del
Col.legi de Doctors i Lliceiiciats en Filcisofia i Lletres i en Ciiincies d e Catalunya. El
maig del 83 6s nomenat Premi d'Honor de les Lletres Catalaiies. El junv del 89 la Unid
~ c a d e m i c aInternacionalel fa Presidentd'Honor,el maigdcl 1990 repla Medalla d'Or
d e la Generalitat d e Cataliinya. Es tamh6:
Secretari General Hnnorari d e I'Instiiut d'Estudi.; Catalans
Membrecorresponent de I'Académie des Inscription.; et Belles-Lcttres (Institut d e
Prance, Paris)
Membre corrcsponent d e la Suomalain~nTiedeakadernia (Helsinki)
Memhre corrcsponent d e la Real Academia Espaiiola
Memhre corresponent d e I'Accademia Pontaniana (Napols)
lnclou fragments del prefaci de la Miscel.linia R. Aramon i Sena.

TESTIMONIS
/i?s<yMnrin 1.ln~iiíi Fi,yirerc.*
És evident rqueno fa gensde gricia fer-se vell. I>ro\hi d'aiwo és que en el iiostrc tcmps
hom tracta-hoinesidones-de presentarun bon aspectefisic, ia vegadess'acoiisegueix
i tot,oalmcnysens ho semhla. El ccrt és que,malgrat tot,e~iaquest mdn, s'hi csta f(1rq.i
bé, i eiis do1 sortir-ne. Pero tanibé é miilt trist ireurc com un dia i u11 altre van
desaparcixent els amics d e la infantesa, d e la jouentiit i d e la n~aduresa.
Pero si una persona ha dut una vida activa, una vida d r relació, es veii compensada
perquc ha tingut I'oportunitat i la sort deconeixer gent important. Aquest és el quii en cl qual estic incli)s dels periodistes. ]a podeu imaginar la gran qiiantitat d e
persones que he conegut i que han influit en la vida política i cultural del nostrc país.
Us puc dir, pcr tant, amb satisfacció legitima i noble o r p l l , que lie conegut i tractat
personalment, poc o niolt, tots acliiells grans Iiomes que han rebiit la medalla d'Orde
la Generalitat, i dclsquals heprocurat fer una seniblanca biografica, que és la qiie ara
teniu a les mans.
--

- ~-
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Alguns d'ells, cls vaig coii6ixer d r joves, d e quan cstiididvem a I'liistitut
d'Ensenpment Cccundari o a la Uiiivcrsitat; alh.e.;, a les tcrhilies d e gent iniportaiit;
altres, p r r iiiitj5 d e l'exercici drl pcriodisnie diari. I aixb eiis lia perniEs no taii SOIS d e
fer-necrincixctiqa, sinó tambt d c seguir-los en el cainíqiie 1ianeniprl.s. Aq~iestés el cas
d e Kamon Aramon i Serra, al iliial el Consell Euecutiu dt, la Ccneralitat iitorgj la
Medalla d'Or, que va rehredc les mans del prcsident]«rdi I'ujol, al Sald d e k n t J o r d i
del Palaii el dia 15 d e Maig d e 1990.
iliiib Rarnon Aranioii i Serra, nascut el 19(17 a Barccloiia, vam coincidir a la
Uiiiversitat a partir d e I'ariy Iq2X. Ell ciirsava Filosofia i Lletrrs; jo la carrera d e Dret.
1, com que les ducsfacultats es trohaveiisituades I'iiiia alcostat deI'altra,era li~gicquc
ens ieitssini savint i cornrnt;'ssiiii les nostres coses i tot el que passava a1 nostre
voltant.
Perii aqiiella Universitat, deivant de baiiila alg~inespxccpcinns hoiv~rablcspel que
respecta al prr~frssoral,a nosaltrcs, joves eshidiaiits, ens semblaua niés aviat una
oficina administrativa encarregada d e donar títols academics, srnse que hi hagu6seii
la comunitat universitiiria aqiiell ale,arluell esperit cívici dc noble rirhel.lia, tan propi
d e la jovcnliit. Hi rnaiicava una accii, com la que s'havia maiiifestat a la priineria del
n(istrc segle, d e quan els cstudiants ereii, per exemple, I~liiísNicolau d'Olwer, Manuel
Kevrntos, Jordi Kubió i Balaguer, Francesc Martorell, Ramon &Abadal i d e Vinyals,
Ferrati Valls i'i'aberner, entre altres, tots clls interessadíssiiiis a ampliarclsestudii fora
d e I'iiiibit universitari propiarnent dit, i preocupats tainb6per lesqiicstions polítiqucs
i socials. Val a dir que d q u ~ l l a#eiieració va influir d e nianera lúcida, extraordinbia i
intel.ligeiit cn la nistra "ida cultural, en la iiivestigacii, i també en la política.
Gairrbé coiiicident amh el grup esmrntat d'estudiaiits iiiiiversitaris, ii'lii Iidvia uii
altre amb una ncitiiria preocupacifi per la política; ereii cls que, com 1,luís Companys,
Humbert Torres, Alfrered Perenyn, 1.aurea Miró 11 Fraiiccsc Layret, havieii creat I'Escola
Republicana, quc foil el preludi d'orgatiitzaci~~ns
polítiquesde moltamésenvergadura.
Eii el nostrr temps d'estudiaiits, es feia necessari un revifaineiit en el sentit d e
participació en la vicia cívica, politica i cultural d e Cataluiiyu, i reprendre cls nioviments espirit~iali.;tesque s'havien esllaiigiiit els any 1919 i 1920, i que durant els vuit
següents desaparegueren del tot.

Tot va comenqar arnb un nioviment universitari contra la dictadura del general
Primo d e Rivera; u n mc~virncntque reuní gran nombre d'estudiaiits d e les teiidi.ticies
més diverses: des dels q u e forniaven part d c la Federaci6 Catalana d'Estudiants
Catillics fins al5 que aquel1 mateix any 1928 van fundar la FcderaciS Uniurrsitiria
Escolar, osigui la FCE,units,uiis ialtres,pel dobleideal dellibertati rle~atalanitat.Foo
alesliores que es van iniciar Ics maiiifestacions al carrer, les vagues a les universitats,
i en altres centres docents, la piiblicacii, d e manifcstos, les reuiiioiis clandestines, les
detencions i cls emprest~namciitsd'estudiants, les destitucions d r catedrAtics i professorsque s'havien mostrat enemics del rl'gimaleshores imperant. Cal dirque, entre tots
plegats, estudiants i prrifessors liberals van contribuir, en rnolt hnna part, a la caiguda
d e la dictadura, prciduida el 29 d e gener d r 1930.

14

LLENGUA NACIONAL / F e h r e r d e

1993/Niimrru 11

En plena activitat intel.lechmli qiian scmblava que la vida mihiral i política s'anava
normalitzant a Catalunya, es produí la revolta militar i la guerra civil, q u e va acabar,
corn trits prou sabem. Com era d e siiposar, Ranioii Aramnii fou immrdiatament
niarginat d e les seves tasques universitiries con1 d c la investigacii, oficialment
siibvcncionada.per6nripsdelreu trehalldecadadia.Ciiioclpodiafera la Universitat
o a les institucioiis cabdals d e la nosha cultura, el faria a casa, al niarge d e les
circiimstaiicies més advcrscs que, en aquel1 temps, havien arribat al liniit prl q u e fa a
la nostra culhira. Ramon Aramon continuuria treballant.

1 t s perc]u+ comprenia que calia fer quclcom pcr tal que la culhira catalana seguís ci
sru cami, mal fos clandestinament. 1 ambaqiiest e s p r i t , Ramon Aramon es ciisposi a
fer reviiirc cls Estudis Universitaris Catalans, en les con~iicionsprcc;lrics que siin d e
suposar, perb amh aqucst cspcrit pragmatic i d e servei que l'ha caracterit7at sernpre,
i amb el desig d e salvar moltes coses que tanmateix n o es podien perdre, ni tan sols
decaure.. 1, alcostat d'iin altre iove prcstigi6s i entusiasta coin Mique1 Coll i Alentorn,
lio va intentar i aconseguir I'aiiy 1942.
IJer« no n'hi havia prou d e revitalizar cls Eshidis Universitaris Catalaiis, ilue tanta
iniportincia havien aconsegtiit, sin6 que, bon punt forrn pnsats novament en marxa,
Aramoii esva fercirrec dela disciplina d e liiigiiistica catalana, disposat, d'altrabaiida,
a doiiar-la a con@ixeren altres paisos, per mitja deconferi.iicics i cursrts, als qualsdoni
més relleu i continu'itat quan un$ any després, el 1960 i el 1961, fou prnfessor a Berlín
i, el 1965. a Saarbrüquen. 1 és que liamon Aramon ha estat seniprr srgur d'ell mateix
i,d'altra banda,i~iiconeixcdnrprrihnddelstemesqueha tractai. lboiia provaen tenim
amblapon~nciaqueuiisanyabans(el1953)haviapresentatalset$CoiigrCsIntrrnacional
d e Lingiiistica Ronihnica, qiicduia rl titol "Les edicionsde textoscaialans mr<iievals".
Fouunaap«rtaci~excel.lent,qiielipcrmeté,a
mi.s,d'e.;tablirrelaci«nsentreCataluiiya
i alh-es paisos cie Ilengües romiiiii~ues,singularnieiit Occithnia i Italia.
Paral.lelament a la represa dels Eshidis Uiiiversitaris Catalaiis, Ramt~nAramon va
coiitrihuira la del'lnstitut d'EstudisCatalans,al costat d'aqiicll granpatrici,I'arqiiitecte,
arqucoleg i polític que fou J«sep Piiig i Caiiafalcli. Rcii aviat, Ramrin Aramon
csdcuingui. el secretari general d e I'lnstitut, el iliial cl va designar delegat a la Unih
Acadkniica Internacional, al consell ciirectiii del ilual Iia realitzat durant m t s d e n«u
aiivs una gran tasca. Per rai, d'aqiiests merits, ilues vcgadcs fou elegit vice-presirieiit
d c tan important~irganisme,queapartirdel'aiiv 1961 cl designi,en diversesocasions,
rcpresentiint seu a les assemblees biennals del Conscll d e la Filosnfia i les Ciencies
Humanes d e la Unesco. 1 ftu també que aqiiell matcix 19h1 li encarreguts la direccih
d r l Cnrpi~srl~'.~
fr~iiibrrrloiirs,obra en laqiialva intrrvrnirdc manera molt directa i e f i c a ~
en col.lah«racii, amb els millors especialistes d e tot arrcu.
Aquells anys en els quals en el nostre país, govcrnat pcr una dictadura inculta, t«t
allii que tingu6s relació amb la cultiira era molt mal vist, i molt especialment si es
tractava d e la catalana, Ramon Aramon, com hein anat vcicnt, no va perdre ni
I'entusiasme, ni elc~iratge,nila fe,nil'esperanca,disposat,iiopasa acceptarl'cvidencia
d e tanta buidor circunistancial, sin6 al cc~ntrari,amb el desig d e manteiiir una
continuitat utilitzant totscls mitjansal seu abast. 1 així,per exemple,el1946, va fundar

amb I'ere Rohigas i Miquel Coll i Alentorn la Societat d'Estudis Histbrics, com a filial
de l'liistitiit d'Estiidis Catalans, i el 1947 es ftu carrecde la dirccció de la revista Estrrriii;
Roiridiiics dels quals ha estat un dels inillors concixedors, especialistes i divulgadors.
Pel que fa al seu vessant de filbleg, Ramon Aramoii Iia estat un dels Iinmes que mts
i millor s'han preocupat dela necessitatd'una gramitica correcta (no en va fou deixeble
i col.laborador del mestrr Ponipeu Fabrai, i arnb el coratge que donen la suvirsa i la
bona intenciír del seu propbsit, no 1ia vacil.lat mai a posar serilises reserves a l'estil
utilitiat per alguns cscriptors que tio acabaven il'observar amb la iiccessiria precisió,
justesa i accepció de les paraules, les normes establertes. Aqucstes opinioiis, Ramoii
Aramon Iesva niaiiifestarenel treballquevaferel1957,anibeltitol deNotr~sohrcn1,yiriis
cnlc~sirit~ictirsrtr
I'ncfrinlirifnlillitcrnri. A mts, va dirigirl'oficiiialexicogrificade I'lnstitut
d'Estudis Catalans; una oficina dedicada al diccionari de la institució esmentada, que
encara n» esta acabat del tot o almmys encara 6s inedit.
Tota aquesta prodigiosa i extensa activitat cultural i d'investigació ha valpiit a
Kamon Aramon la presidencia hontiraria de la Unió Academica Internacinnal; el
nomenament com a secretari honcirific de I'liistitut d'Estudis Catalans, del qual fou
secretari efectiu per espai de quaranta anys en circomstancies molt difícils; el Premi
d7Honorde les Lletres Catalanes, instituit per 0mnium Cultural, que li fou atorgat c1
1983,com un any abans, el 1982, rebia la Crcu de Sant Jordi de la Generalitat. 1el 20 de
desembre de 1989, la Medalla d'Or. En I'acte de lli~iramentd'aquest guardó, Iii van
intervenir el president de I'Institut d'Estudis Catalans, Emili Giralt, i tambi. el representantdela UnióAcademicaInternacional,AureliRosaglia. Idesprésdela iiitervenció
del guardonat, que sempre s'expressa en tnns de moderació i de modestia, clogut la
sessiócl president Fujol. Perqueenell, la moderació ensl'ofereixquan parla d'ell, pero
sesentcoratjósivalentquanestracta d'afrontarmomentsdifícils icluanestroba davant
la seva feina.Ramon Aramon Serra, nascut el 1907, ha complert, iioncs, vuitanta-cinc
anys, perb amb el cap clar i el cor net, i no renuncia ni renunciara a la continuació del
seu treball; continuar.? estudiant. escrivint, investigant. "Ara -ha dit- cm sento mes
lliure i en millors condicions peral treball, car he de confessar que, quan era secretari
de I'lnstitut d'Estudis Catalans, em sentia una mica cohibit per la burocracia que
m'envoltava. De feina, me'n queda molta per fer. Vull acabar les coses que tinc
comencades, que són moltes, entre les quals una que considero prioritaria: un treball
sobre els canconers, que és un dels temes de la meva predilecció."
En uns temps com els actuals en que molta gent jova ja se sent cansada abans de
comencar o es desdiu de la feina quan només 6s a mig cami, el cas de Ramon Aramon
i Cerra, Medalla d'Or de la Generalitat, constitueix un exemple i ens ha de servir
d'estúnul.
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L'AUTORITAT DE LA LLIBERTAT
Mflrin- Aiiri.lia Capmnn!l (Serrfl dPOr),jriny, 1983
Es molt ficil parlar dcls anys dificils;rio 110 era taiit viure'ls. Perb ~(ibretotcalia una
graii dosi d'imagiiiacid pcr sohrcui~ire'ls.Es molt iicil dir, Uanion Aramon va salvar
I'euisttncia d e I'iristitiit d'Estiidi5 Catalans, perii 6s dificil pensar que I'endemi d e la
derrota I'instihit ja noexistia, i iliiecalia tota la decisi<i,tota l'eiiergia, tota I'aurihcia del
nidn per i i e F r I'evidSncia i decidir qiir aquella enteltquia, sciisc casa, sense parets,
sciisc llíbres,ccintiiiiiaria existiiit. Elpiqorque teunii derrotai.sprecisamrnt I'acceptacicí
iiefiiiitiva d e la derrcita. 1molts dels iluc cs quedaven entre iiosaltrcs vaii acceptar la
derrota, fiiis i tot a favrir d e la catalanitat. Ercn partidaris dedemaiiar permís. d e tenir
paciPncia, d e peiiedir-se dels pecats comesos. R.inioii Ararnon no ua demanar prrmis,
ni va tenir pacit:iicia, ni es va peiirdir d e res: va decidir qup la derrota iio existia, \,a
establir contacte amb Puig i Cadafalcli, i va decidir ciintiiiuar, corn si la Historia. la
Gran Histtiria, s'liagiiés equivoca t i no calgu6s fer-li gaire cas. M'agrada imaginar-me
que Rainon Aramon sortia d e les iiiiirallcs d e la por i les vexacioiis coin Eiiees sortia
delesmurallesdcTroia,denotada, carregatambrl cosenfehlit delseii pare Anquises,
portant a la mA el seii fill Ascani, tamht! dit lul, fundador tanmateix d e la jirris Jiilia. És
una imatgequesemprem'ha agradat. perquSarnbaqiiesta imatgeels grecs, cluehovaii
dir tot, q ~ ien
i vers, q u i e n prosa, expressaven així el que vol dir la cniitinuitat d'un
poble: el vcll a I'escliiena, feixuc i mal d e siiportar, i a la m.%el petit, hercii d e la priipia
tenacitat. Qiii. Iiauria p s s a t si aquells dos liomcs,anibunacosa tan petita corn ésuna
sigla, les iiiicials d'aquesta cosa tan prec.%riam el moment: L'Iiistitut d'Estudis
Catalans,liaguessindecidittemptareliiitur?Prohablements'liauria
fosdiiisqualsev~il
institució perdoiiavidesi uii funcionari s'hauria fetcirrec d e t o t u n munt dcpapersque
nohaurien tiiigu tcapintertsperal fiindonan. Aixb,supr)santq~iealguncatali penedit
se sentís iticlinat sentimentalment per iins mots que no tenien viabilitat pública. Vida
pUhlica, realitat iiornial d'una cultura és precisanient el que es proposa, amb la srva
Iabordocent, i entrr altrespnipostesamh la fundacióde la Sricietat Catalana d'Estudis
I-listiirics, qiie hinda amb Miquel Col1 i Alentorn i amb Fere Bohigas, perqiii. no n'hi
ha prou d'evitar la dcstrucci»: cal construir si no es vol desapartixer.
Un altreaspecte dcla scva conducta rn'agradaria suhratllar, i tsclue Ramon Aramon
n o accepta ni tan sols I'altwnativa d e la clandestinitat, achta corn si la seva actuació a
contracorrent fos l'única Icgitiiiia, i si topa amb la policia o anib les autoritats
franquistes h » fa com si li poscssiii uns bastnns a les rodes qiie no cal considerar ni
donar-los gaire irnpcirtancia. En u n país com el nostre, q u e tendim, pcr vici d e segles,
'11 lament i a la llagrima, era d e veilrr com Rarniin Aramon es movia en rl pis esquifit
d e la Gran Via com si li hagucssiii concedit provisional estatge al Palau Major. N o
parlar6 dels sacrificis quotidians que aix6 comporta, perque sé que a rll n o li agrada,
peru si que viill dir d e passada q u r ser pobre, que fer iina feina no reniunerada, n o era
gens ben vist en la dcpauperada Barcelona q u e es refeia cuitacnrrents d e les ferides d e
la guerra. En aquella societat malalta d e vergonyi i submissió, Rarnon Aramon havia
dccidit q u e la iiormalitat era el1 i el seu pftit cntorn, molt abans qiie Fromm haguks
explicat amb tanta lucidesa que e1 coiiscns d e la maioria en una societat malalta 110 6s
símptoma d e normalitat. L'liistiiut d'Estudis Catalans continiiava, doiics, dictant 1;
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n o m a amb un dcihle sentit, no sols perque tenia la clau dc volta de la llengua i de la
seva cultura, sin6 perqiii. existint demostrava que la anormalitat era la prepotencia
dels vencedors.
Mainova pcrdrela tiociódecluinera I'5mbitexacte,ladimensi6dc la iiostra Ilengua
i la ncistra culhira. 1 des d'un priiicipi, saltant per sobre d e totcs les ~lificultats.va ser
presenta totes les activitats que rcnaixien a les Illes, al Pais Valencia, i, tiira d e I'amhit
nacional, representava la nostra Academia a la tinion Academique International. A
nivellintemacional quedava ben clar,i ben aviat,que perdamunt deI'arhilrarietat,de
I'ahsurd, existia la cadena mai no iiitrrronipuda d'tina llengua i d'uiia cultura.

Ho he dit inoltes vegades, precisament perqiie he tingut la fortuna d e tenir mestres
excel.lents, que la gran pedagogia no r s fa anib imposicions, iii a cops d e dogma; es fa
sobretot amb el que els esc»l:7stici en dcicii moral 11 friirfte,(.S a dir qiie el hon mestre
ie
explicar
camina davant teu i et fa seguirambclseu exemple. ~ s c l n i c s t r e ~ ihevolgut
avui,unniestre queexercia el sriimagisteri mts en115 dclesparets de 1'escol;i.mi.seiillA
i tamhé en el cor mateix d e la nostra identitat. Ja si. que Ramon Aramon no necessita
la nieva apolcigia, iio Iic dit res que no sabessin de sobres tots els quc cm fa11I'honor
d'escoltar-me pvr6 potser no 6s sobrer que cns ho d i p ~ e mels uiis als altres i, cnm
aquells personatges meravell»s»s de la pel.licula de Trufaut, prniiunciem en veu alta
els llihres destriiits, perqul. no se'n perdi la memiiria.
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El sriiyor Aramon i els seus col.laboradiirs n11 ofericn iioiiiCs al$ seiis aliimnrs -en
puc donar pleiianieiit testimoniatgt- i i i i acolliniciit cordial i uria orientació g?iit>rosa,
qiie ccmtrastava anih la mai.;ifiiació i anib l'eiicaranirnt d e Irs estruchircs iiiiiversitdries estatals. llen al coiitr,iri, els estimulaven a trehallar amh rigor i ainb serietat, els
c~irregit-ni rlscriticaveiibeiiigiianient elsprinirrs trchalls iels irnpiilsavena piiblicar111s. Els "'Estudi$ Roininics" de l'liistitut d'Eshidis Ccilalaiis -hindats i dirigits pcr
Aranioii-, cl "Riillleti d e la Sr,cietat Catalaiia d'Estiii9is Histi~rics"-una altrn d e Ics
creacioiis iicl sccretari geiier'il ~ i Ilnstitutc
i Irs colleccioiis d? I'Editririal Rarciiio dirigides per uii altre rnenibrr insigne dt* I'liistitiil d'Estiidis Catnlaiis, J».;cp M. d e
Casaciiherta, ieii Lesq~ilualsArarnriii tenia un paper i n i p ~ r t a ndec(>iiscllcr
t
i d c revisorereii les úiiiques p~~ssihilitats
editorial.; qiie es preseiitaven al.; criidils eri :iyiiells
inornent qiiasi-ea tnc~inibaris.1 110 6s cap .;rcret per a ningii -si dcsciiniptem els qiii s h i
massa joves per a sahcr-lio o d s qiii nece-siteri justificar actiiiids iiijustiticablc~que
del iiiicli dcls Fstirdis Uiiiversitaris Ciitalans i ~ l c13 S o ~ i e t ~Catalaiia
it
d'Fstiidis
1listiirics Iiaii sorgil una pilad'iniciatives quea poca pochan fetp~issihirdrrcconstruir
i d'nnipliar iiiia iiifraestmhira cultural qiic la guerra civil i la dictadura francluista
Iiavieii aiii~rreat.
El niestratge d'hramoii iii? es limita als cursos rcgulars del Eshidis Uiiiversitaris
Catalans i a la dircccio d e les puhlicaciriiis scnii claridestines de, I'liistitut, que comportavrn tina relaci6 sovintejada amh FIS aiitors-que mes d'un ccip Iii feieii, o lii ftiern,
les prinicrcs armes i que al cristat d'Aranioii apreiiien el \,al~ird'iin'i conia o iin puntl a neccsita tdecoiitrolarescrupcilosament Irscitacions, la c~inveiiii.iiciad e tractaranih
rcspecte i amb mrideració rls "adversaris", i'ohligaci<i d'utilitzar uiia Ilengua criniiiiia
depuradai elegant ... A nifsdela seva prticipacióen 1.7 represa del nicivinirnt ciilhiral
al Principat -les reunions d'Amics d e la roesia en sóii i i i i exemple clar-, a M.?llorca on assistí mes d'una vegada a le.; sessions dels mriis oiicles Maria i nierci. Massot o 1'
les mts solemnes d e canGuillem Colom-i a1 País Valeiicia, Aramon es convertí en un
amhaixador d r la ciiltiira catalana a l'estraiigrr, cn coiitraposicióa alkresainhaixadors
que servien a n i h la protecci(i oficial- pmdlictes aiiiiiterats, i ftu seiitir a múltiples
ccingressos i a niúltiples instihicicin cientifiiliies la veu ~ i ' u npohlr opriiiiit i iihlidat.
Tota nqiiesta activitat a I'eskranger fou completada amh confrrEiicies i cursets a
divcrses iiiiiversitats i a centrrs rulturals d'Europa i d'Arnerica. un Aramon ciesperti
o ciicoratji vocacions d e catalan~fils.Els estrangers -i e l catalaiis, no cal ~iir-li»-Iian
tiiig~itsempre les portes ohrrtes a l'lnstitut d'Estudis Catalaiis i al domicili particular
del seiiyor Aramon. el qual no 1ia p l a n ~ umai
t les liriresprr ajudar-losi per animar-los,
i que lia fet tots el possihlrs -des de l'organitzaciii d e scssions científiques fins a
I'orgaiiització d e sopars- per posar-los eii contacte els un? amh cls altres i per fer-los
viiire d e prop la realitat d e Cataliinyl.
C o m a conseqütncia d'aquestsanhels, Aramon Iia niuntat drsdel1961, dins el niarc
dels Estudis Universitaris Catalans, iiiis iiirsos d'estiu p e r a rstraiigers, per on han
passat gairahe tots els catalanhfils que avui s'agriipen a les divcrscs associaciiins que

arreudclmón promoueiila cultura catalana. Nodcbadesel197hAramon fou nomenat
coiiseller <11'Associació Internacional d e Llengiia i Literatura Catalanes, i iio 6s casual
que la col.laboraci6 ~l'esh~diosos
estrangers als q~iatrevolums d e la "Miscel.ltiiiia
Aramon i Serra" sigui tan nomhrosa.
Aquest mestratge constant i profund de R. Aramon i Serra ha estat exercit en
circumst5ncies dificils: en un p i s dcsfet, sotm@sa una vigilancia policíaca constant,
amb una familia a nianteiiir i amb uns pressupostos dc I'lnstitut iiicxistciis... No és
estrany, doncs que Aramon no hagi pogiit diir a boii terme, al mateix temps, tots els
projectes que li liaurien fet il.lusi6 i que li haurien exigit una derlicació que era
necess5ria prr a altres coses. Aixi i trit, ha pogut realitzar una obra important com a
editor d e textos antics, con1 a liistoriador de la Rr,naixenqa, com a lingüista i com a
bibliograf.
No seria just que oblidéssim aqucsta obra, encara en curs. Pera mi, perb, la millor
obra del senyor Aramon son el seus iieixebles, als quals ha Iliumt el millor d e la seva
vida, sense servir-se'n sin6 servint-los, a vegades amb una aparcnca ironica pero
scmpre amb un cor molt ample.

. .-.. ...
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de les entrades o veus, s'ohtenia una prova que pcl seu format en paper molt més llarg
que ample, rebia el nom de "cinta". Aquestes proves o "cintes",cl nombre de les rluals
Ps fAcil comprcndrc que era molt elevat, eren sotmeses a diversos controls. Un
~I'aquestscontrolsntiava a cArrcc del senyrir Aramon. Sehnana reresetmaiia sortia de
l'editorial amh la cartera ocupada per un gruixut paquet de "cintes" que, ja cn el seu
domicili, llegiria acuradamcnt i oiiipliria d'anotacir,ns. Cada setmana, durant nou
anys, vaig ~lespatxaramb el scnyor Aramon, hill per hill, aquelles cintes per a
comentar-les, discutir-les i arribar a acords, en rclació a totes les seves «bser\~acions.1
aqucstcs eren, Il~gicament,sobre aspectes lingüístics, d'ús dc la llengua catalana, pero
també sobrc qualsevol aspecte del text que pogués havcr-li cridat I'atenci6. De
vegades, demanaiit un aclariment; de vegades, arlvertint d'un error; dc vegades,
detectant una mancanca. Tota la scva experitncia d'anys s'abocava en aquella lectura
de ]'original. 1 sempre amb seiiy i coneixcment. Aquesta va ser una col.lahoraci6 al
millorament de I'Enciclopedia quesolament havent-la viscut d'una manera directa és
possible de valorar-ne I'abast. En puc donar fe.

I el Rais? No és cap secret que al senyor Aramon, per finor d'orella, li desplau d'usar
e1 seu nomdefnnts sencerisempre tendeixa ahreujar-loarnbla inicial seguidadepiint.
A 1'Enciclopedia era usual signar elsarticles, les notes, Icsohservacions ambsigles. Les
cigles de R. Aramon i Serra eren Rais. Pero Rais és el mot Arab que designa el patr6 de
la nau, el cap, el quemana. A mi, que venia d'una formaciódescmitista, em feia gracia.
1 tots li recoiieixicm aquest paper de Rais de la llengua catalana. Una llengua a la qual
tant i Jurant tants anys Iia sewit be.
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TRIBUNA
LA VERITABLE NORMALITZACI~LINGU~CTICA
Alfred Badia
Sembla que el debat entre els partidaris del catala "light" i els qui simplement
defensemdcatala genuí,ara vagiun xic de haixa,encaraq~ieels"light"
queusliavieu
pensat!- no abandonin llurs plantejaments. Previa, pero, a les posicions del dehat, hi
ha la qüestió del que va ocnrrent a Catalunya en I'ús oral i escrit de la Ilengua, que cal
csguardar sense ~iptimismcsiii pessimismes jyatuits. Un primer aspecte d'aquesta
ateiició a I'ús real dela llcngua ha de referir-seal curs quesegueix I'espontaneitat dcls
parlantr en I'actual ara i aquí. Un altre t s el dcls condicionants que pretcncn, sigui
accentuar la inercia desintegradora procedrnt del temps del franquisme, sigui la dels
qui voleii p i a r diguem a I'alqa, I'ús de la llengua en el sentit de la geniiinitat. Entre
aqucsts darrers factors hi ha, 6s clar, tots els moviments en curs de cara a la normalització lingüística. Se'n parla molt, i en pla oficial es prctén modificar la llei eii sentit
antirestrictiu. Tanmateix, jo diria que hi ha, com sempre en aquests casos, una qüestió
previa a resoldre. En el nostre cas, aquesta qüestió pot enunciar-se aixi: ¿que és, en
realitat, una normalitzaci6 lingüística que mereixi el nom de tal? I'er poc que ens
aturem a meditar, allo que no és iii pot ser una auteiitica normalitzaciú, entesa, com és
ohligat, en els termes de la sbcio-lingiiística.6s la idea d'anar acumulaiit progressos en
la riifusiú d'una Ileng~ia,que cc>m la catalana, es troba en la situació de llengua
subordinada cn dependencia de la doniinant.Enaquesta actitud hom oblida qiie,quan
dues Ilengiics vives i culti\sades es troben en contacte. n'hi ha una que disposa de
l'ajuda prcferent dels mitjans de comunicacció, i de la situació de privilegi en que
l'estableix el poder a mans dels parlants d'aquesta Ilengua, sempre imbuits de criteris
de superioritat qualitativa i quantitativa. Aquesta esdevé, aleshores, la Ilengua dnminant cfectiva. que en una situació de bilinguisme tendeix a posar la dominada en la
situació d'inferioritat que dcsprés indicar$.
Per a aclarir amb mes precisió aquest tema, ser5 bo que presenti la pnsició d'uri
lingüista eminent com Xavier Lamuela, que es posa a reflexionar la qüestió de la
normalit~aciólingüística des de la mts neutra generalitat. Lamuela comenta per fer
~~nadistinóóenh.eIleng~iasubordinadaenuna
societattradicionali llenpasubordinada
en una societat modernitzada. En el primer cas es troben les Ilengües que, com el
Swahilidurantelsany trenta, toti pertinyeraI'~fricaoriental britanica, no erani podia
ser manipulada per l'angles, perqui. desconeixent tothom la llengua del colonitzador,
no podia comunicar-se amb ningú del propi país si no en la llengua nadiiia. El Swahili
dels anys trenta era una llengua subordinada, pero no scitmesa, eii aquel1 moment, al
correntdisgregadorquees presenta eii les iiengüesparlades ensocietatsmodemitzades.
En aquest segon cas, la situació a que dóna lloc el contacte entre dues Ilengües
autoritza a parlar del que Lamuela anomena unallengua establerta. Cal enteridre per
tal la llengua que no veu afectat el seu funcionameiit per una situació de conflicte.En
aquestes societats modernitzades, jquina és aleshores, la llengua establerta? Evidente

L LENGUA NACIONAL / Fehrer de

19YJ/ Vumt,rr> t t

ment, la qiie pot usar-seen tota situació i davant de qualsevol interlocutor. 1.a [.lengua
mare-6s a dir, la propia, I'originaria del paísamb ducs Ilengües en ~(iiitactcrcsta,en
aqucst cas, com una llengua que tévedadaI'acceptació,deliberada ti no,d'iina part de
la població, i resta sotmesa a la pressió asfixiant u insidiosa de I'estahlerta. La llengua
mare, dorics, en tal sihiaci6, és una llengua no estahlerta i doncs subordinada. Aquest
estatdecoses,ésclar,amena~alasupen~ivenciadela Ilenpaeiisituaciódesuhorciinacio.
Nomésespot esperaraqucsta s~~pervivenciasiesgaranteix~luela
totalitat del territori
la parla i la utiiitza en distribució funcional amh la Ilengua dominant. Aixb passa, per
exeniple, amb el suisalemaiiy. En casque hi hagiuna presencia demrinolingüescn la
Ilenpa dominant, aquesta anir;i siibstitiiint gradualment la Ilengua subordinada.
Diinat aixo, ja podcm contestar la pregunta que ftiem més ainiint. [.a veritahle
nornialització lingüística no pot ccinsistir sinó a eliidir la sihlació de dependtncia
cfcctiva en que lallengua prbpia es troha, cosa qiiecquival a dir que consisteix a deixar
cstablerta aquesta Ilengiia, i a dcixar en situació de depeiidtncia la Ileiigiia anteriorment doniinant, que proii que naturalment domina en cl territori on ha nascut. Una
distrihució funcional amh la Ilengua dominant, a base de garantir que tot el territori
parli iutilitzi la llcngua subordinada, 6s dificilmentaconseguible sohretcitsi la llengua
dominant pertariy a paisos de tradició imperialista, haldament ja hagin perdut les
coliinies de l'imperi. No enteiidre-hq així, no 6s. en el millor dels casos, sin6 un anar
ajornant el procés d e patuesització que, per qui no ho sapiga, ~liremque, com ja hem
apuntat, significa deixar-la en el pendentde la dcgradaci6, I'empobriment, la deturpació, i rcduir-la a parcel.les en ús de parlants desconncctats, 6s a dir, en definitiva, en la
via seiisc retorn de la desaparició.
Aplicant aquestacciincepcióaCatalunya,lapreguntaimniediata6s: jcomaconseguir
la nc~rmalitzaciólingüistica entesa rectament? La resposta és obvia: la primera cosa a
guanyar és que, tant les autoritats com la societat civil catalana assumeixin el concepte
suara dit de normaltzació. Donada aquesta conscitncia, suposant que sigui possible,
reconeguem que en aquest moment historic no resulta realista sin6 deixar el tema
penjaten la segücnt interrogació: poden ser lesa~~toritatsi
la pohlaci6 civil catalana
uns instruments idonis per a I'empresa de fer del catala una llengua estahlerta? La
presencia d'uii áO%3decastellanoparlants a Catalunya, iés o no un obstacle superable
en l'assoliment d'aquesta empresa? Pera eludir tots els conflictius considerands que
aquesta feina comporta, no se m'acut sinó una via de lluita, que desitjaria que es
transformis en I'accelerador que menaria al canvi, la que duu a teme Llengua
Nacional. Ja no es tracta de dehatre qücstions de ltxic o de morfosintaxi, de haralles
sohreel linrco il'riitrqnr, sinóde la qüestióclau, la supervivencia mateixa de la Ilengua,
la normalització de la qual ja no pot consistir merament, doncs, per molt estimable que
sigui, en una recupcració simple, tant en els aspcctes de la normativització com en els
de I'extensió social del seu ús.

SOCIOLOGIA DE LA LLENGUA
IDENTITAT NACIONAL 1 NORMALITZACI~LINGUÍSTICA
Cnrles Castellaiios i Lloren~
Plantejar adequadameiit la qüestii, de la identitat nacioiial, 6s un eleinent frinamental en tot procés de normalitzaciíi lingüística. 1 malgrat que niiigú no iiega l'evidcncia
de la relació entre aquests dcis fenbmens socials, avui dia encara existeixrn moltes
conhisions entorn de la manera d'abordar-la. No ens referiili tan sols als problemes
profunds creats pel regionalisnie que iniposa Yestructura de 1'Estat esp~nyolde les
Autonrimics, sin6 principalment a mancances d'ordre ideolbgic que obstaculitzen uii
plantejameiit coherent de la qüestii,, i que s'estenen ciitre amplis sectors socials, fins i
tot entre aquells qui s'autoanomencn naci«nalistrs.
En aquests hrcu article apuntarem tan sols algunes de les orientacirins que ens han
semblat més importants per a iiii tractamcnt adequat dc la qüestii,.

Desfer-se del regionalisme
É~elregionalisme~iie
hi ha a1 capdels nristrespolíticsautoiiomicselqucfsmésgreu
encara que les cstruchires administratives mateixes. 6s aqiiesta ideologia la que Iia
portat, per exeinple, a iniposar unes variants provincials-m~~nicip?ls
per a la norma
cstandard del catali en niitjans de comunicació del País Valenciá i del Principat, fiiis
al ridicul de prohibir l'intcrcanvi interdialectal, anibla greu consrqii@nciadebnndejar
així indirectament les variants menys espanyolitzades i obstruir cl procés de iiorinalitzaciíi que neix de I'iiitercanvi viu de les varietats de la llengua.
La timidesa tenioreiica dels polítics auton«mics davant qiialsevol meiia de relaciíi
entre els i'aisos Catalans revcla tina mentalitat servil que iio t6 res a vrure amh els
principis democrAticscluetan vanament proclamen; un servilisme que noméss'explica
comuna perllongacií) de les autocensures propies del frantluisme i pel fet de no voler
oposar-se a les imp«sicioiis de l'espanyolisme.
Aquest cxcés de prud5iicia s'ha volgut justificar aiiib el pretext d'iina idetititat
cultural regional a la qual s'adheririen iiicondicionalment amplis sectors populars.
Pero aquestes tesis no tenen en cumpte que la diversitat culhiral no planteja per ella
mateixa cap obstacle objcctiu per a la intercomunicació dins una niateixa comuiiitat
lingu'istica, la qual si ho observem hé, s'ha continuat desenvolupant entre el poble i
sense les iiilubicions que imposa la ideologia regionalista.
En un momeiit en que la intercomunicació economica f s cada dia més intensa entre
les diferents irees de15 Pai'sos Catalans,la ideolo~aregionalistareprescntaun element
retrograd que només respon a la imposició política de iiormes i prejudicis ideoliigics.
La manca de voluntat d'interrelació que exhibeixen cls nostres politics autontimics
no té, doncs, capmts justificació queel seuanhelde submissió enversMadrid. Cal que
tots els catalans ho vegem clar a I'hora de donar suport a una 0 altra opció política.
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Superar el democratisme
Anomenem democratisme, en el seu sentit crític, el ciilte malaltis als formalismes
propis dels sistemes polítics gestionab per les votacions individuals. 1.a captura del
vot individual que fa moure els partits anomenats electoralistes els porta a dimitir d e
qualsrvol intent d'avanqar propostes adrcqades al h t c»l.lectiu (tal com corrrspondria
milloramentdelsafcrspúblics).
a llur funciód'or~anitzacionscol.lt~tivcsdrdicadesal
Les dirrctrius polítiques d'aquests partits es mouen sempre arran d e terra, en iiii vol
gal.linaciqueen terrnesden~imalitzaciólingüisticanoels ha permesmai de tracariina
política lingüística clara i decidida.
És en aquest sentit q u e a h n r r n que els politics teneti l'oblipició d e plantejar-se els
intercssos nacionals. és a dir, qur han de prendre en consiiieració rls interessos
inherents a la defensadela identitat col.lcctiva a I'hr~radetracar tina política liiigüística
que es vulgui adreqar al ccinjunt de la comuiiitat lingüística.
La normalització lingüística és un objectiii col.leitiii que sernpre ha d'anar méseiill;l
d r I'estat deccinscienciapunhial dclsindividiisd'una comunitat. I k p e r aixhque Iiaii
d e servir cls programes polítics del partits.

Rebutjar el xovinisme
Una altra cara d e la moiieda. tamhi. prriu negativa pel que fa a la concepcii, de la
identitat iiacional, són les posicioiis "aborigenistes" segons les quals la iiormalització
lingüislica s'ha d'aconsrguir adreqant-se 11omi.s als catalans d'origeii i contra la
poblaciíiimmigrada. (Oriiirontant-sea totselsespanyols). Tot iqueaquestes posicions
responen a reaccioiis d'autodefensa rnés o rnenvs explicahlrs eii cascis d'opressió com
el nostre, no són plantejamcnts decap manera justificahlcs des del punt d e vista polític
i no cal dir que són negatiiis en funcicí del procés d e normalització lingüistica.
É s p ~ ~ u c o n e gqiiela
u t identitatnacicinalnoésuna identitatd'origenniuna identitat
racial sin6 una identitat d e tipus cultural i lingüístic a la qual cs pot accedir des d e
qualsevol situaciíi originaria. D'altra banda, cal considerar tamhé com una idea prou
assumida per qualsevol persona minimament polititzada que I'oprrssió política
nacional és obra d'un aparell d'Estat i no pas dc tota una altra nació (per molt que hi
puguin Iiaver complicitats socials remarcables).
Aquestes idecscal que siguin exposades amb tota claredat i baiidejant desoca-re1 les
ideologies xovinistes que impedeixen un plantejament polític senós d e qualsevol
intent de iiorinalització nacional, i que ohstaculitzen concretament els camins pcr a la
integració cultiiral i lingüística de la població immigrada. I'ensem, doncs, que cal
també evitar i combatre dins els discursos i les idcologies de defensa d e la llengua
catalana quatsevol rnena d e plantejament que pugui fer h f dexovinisme i més encara
cn un moment en quP els fluxos migratons es rnantindran forqa temps a Europa.

Més enlli d'un imbit lingüístic
Finalment, i com a iib.iervació dc tipiis general, voldrícm apuntar que per a una
consideració ariequada dc la ideiititat nacional en el terreny d e la iiormalitzaciii
lingüistica, 6s important d e superar el reduccionisme de limitar I'irra de la llengua
catalana a unes caracteristiques i funcions cstrictament lingiiistiques.
ElprocCsde iiormalitzaciii va mi.sciill5 delsimple foniciitd'tinestAndard dc llengua
d'abast nacional, per exemple.. El procés d e nnrmalització iiecessita, tal coin s'lia dit
repetidaiiient, tin ambit comiiiiicaliu propi, 6s a dir. que demana l'intcrcaiivi Iliure i
colicrciit d'informaciii i de persones. Aixir vrildra dir superar les barreres adminishativcs regioiialt; (en I'imbit de I'ensenyament i de la producciii culhirai entre d'altres)
amb totes les Iluites políti~luesque aquest fct comportara, i assumir en els mitjans de
coinunicaciii d e tot el territori nacic~naluna inforinació glohalitzadora en la qual tota
la pohlaciii dcls Paisos Catalans es pugiii sentir identificada.. És en aquest srntit qiie
considerem que, a l'liora de haqar una política lingüística coherent de nornialització,
s'lia dc parlar delsi'aisos Catalanscom tinambit glribaldecomunicació i d'iiitcrcanvi
cultural, (assumintaquesta rcalital amh una respniisabilitat informativa que vagi més
en115 delesinfiirmacionsesporidiques actualsi promoventrealmciit els intercaiivisde
manera regular i planificada).
Totes les consideracions anteriors peiisem que mostren prou evidriitmciit qiie la
rlüestió de la identitat iiacioiial cxigeix un esforq de clarificació idcolngica si ens
proposem de tracar uns criteris sblids d e normalitzacio lingüística. Voldríem tambi.
Iiaver aconseguit apuntar coin en aquest critcris Iii sún fniianiciitals els aspectcs
polítics, per tal com la norrnalitzaciii ti en primer lloc unacte dc voliiiitat política; uii
acte de voluntat política que iio 6s basat tan sols en i'opiniii passiva deis votants siiiii
eii la defensa dels drets col.lectius enfroiit dcls poders estatals i de les idecilrigies que
s'oposen a aquestsdrets; i unactedevoluiitat política que, d'altrabanda, cal eixigirque
sigui reflectit explicitament en els programes polítics dels partits.
Són justament arluestes exigtncies polítiques les que penscm que lian de fnrqar a un
eiifocament ideologic cada dia m t s acurat d'aquesta qüestió.
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ENSENYAMENT
EL CATALA EN LIENSENYAMENTSECUNDARI
David Casrllas i Gispert-Cironn

A ningu tio pot sorprendre, malauradament, que a la rodalia de Barcelona existeixin
cenkesd'ensenyamentonel castella sigui la llengua predominant, peroeticanvi,sique
sorprtn que aixu passi en una ciutat tan catalaiia com Girona. Doncs si, tamhé a Girona
lii ha centres d'ensenyament on la llengua predominant en Irs relacions dels alumnes
6s el castclli o espanyol. Aixb, evidentment, depen de la ubicacih del centre
d'eiisenyament: en un barri arnb molta imrnigració o en un barn rentric de Girona.
Prl que fa a la llengua dels professors hem de remarcar que majoritariament és el
catala, molt emprat en les explicacions orals a classe i també (pero en uiia proporció
menor) en exercicis escrits, apunts, eximens i llibres de text. Pero aquest ús de la
llenpa catalana. no semhla que rrpcrcuteixi en un major ús del catala per part de
I'alumnat.
Una qüestió a demanar-se és la següent: com pot ésser que un alumne incapa~
d'escriure i parlar correctament la llengua catalana aprovi el curs i passi al se,@ent?
Som massa benevols, els professors de catalh? Ben segur que si, som massa condescendents, sena impossible trobar alumnes a quart curs de íormació proíessional
incapa~osd'articular quatre mots seguits en catali, i em reíereixo a vailets que ja han
nascut a Catalunya. Els professors Iiaunem de valorar el catala oral i no solarnent
I'escrit. Ens interessa molt que una persona parli el catala, encara que escrivint-lo
corneti algunes íaltesd'ortograíia. El futiir de la llengua ve perqut aquesta sigui usada
pel poble, no tan sols pels intel.lectuals.
PerO per qu+ no donem importancia a la Ilenpa oral? Jo crec que, principalment. hi
ha un únic motiu: és molt m& senzill i barat dedicar-se solament a la llengua escrita.
Em refereixo al fet que una classe de conversa no es pot dur a t e m e amb un q u p de
35 alumnes, ja que o bé voldran parlar tots alhora o bé haura alumnes que no hi
intervindran mai. 1 per altra banda, si volem que cada alumne faci una o diverses
exposicions orals a classe ens falta temps per a endegar-les. A més, si volem que
I'expsició hagi estat útil pera l'alumne, cal que s'adoni dels errors que hi comet, per
la qual cosa és gairebé imprescindible gravar-la en una cinta a íi que després es piig~ii
sentir. Es ficild'entendreque aixb requeriria gairebéun ensenyament individualitzat,
cosa dificil d'aconseguir si no hi ha una aportació molt gran de diners amb un
consegüent augment del nombre de professors i disminució del d'alumnes. Per tant,
f s natural que solament alguns professors s'atreveixin a portar a terme, de manera
experimental, alguna activitat d'aquest tipus. Aixb, teoricament, amb la reforma de
I'ensenyament Iiauria de canviar, pero malauradament no semhla que el nombre
d'alumnes per classedisminueixi gaire ni queesccintractin mésprofessors (somenuna
epoca de crisi!). Potser I'únic que millorara sera el nombre d'hores que els alumnes
tindran de llengua ítant catalana com castellana; no oblidem que hem de ser bilingües!).
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Un dels niotius J c la desconeixen~ad e la Ilengua catalana és la mala distribució
social del? Iiahitants d e les ciiitats: hi ha harris d'immigrants i harris d'aut6ctons. 1
desgraciadament nixbésdificil que canvii, ycr lo qiial cosa continuarem tenint centres
d'ensenvanicnt oiiel nivel1 decatalñ exigitalsaliimnes 6s niolt alt, mcntrc queen altres
centres gaireb6 donen aprovat general a tothom. La juítificació d'aq~iestfet t s la
srgüent: si no es feia així quasi cap aliimne passaria d e primer clirs. l'erh, amh aixn
possihlement ni feni un favor als alumnes ni a la socictat.

Llengua Nacioiial existcix pcr a Iluitar contra la rutina confonniqta i la submissió
siiicida; peraixb des d'aqui cridem a participarcii tots els actcs d'homcnatgca Maniicl
de Pedrolo qiie es facin a I'entorii del priiiier abril-i especialincnt la scssióorg.initzada
al Centre Lleidati I'última setmana de mar<-, per agrair-li iio haver-iios d'enfrontar a
la possibilitatdeliluehauria estatla literat~iracatalana, del que haurienestat la lleiigua
i la nacii, catalanes, sense el seu revulsiu Stic i estetic, sense el seu mestratge, sense la
seva obra.

CONTRADICCIONS
Jairine Vnllcorl~ai Rocosa
En aquest camp obert a les opinions que 6s el inodcl dc catala qiic cal fcr scrvir als
mitjans de comunicació, potser és convenient d'examinar, encara que només sigui
hreument, quP 6s el que proposen els qui imposenactualment el Ileng~iatgeperiodistic,
televisiu i radiofbnic, enquin argumentbasen la seva imposició,i qutdefet practiquen.
L'argumentdeque fan bandera ésque cal usarels castellanismesque fa anys figuren
en el Ilenguatge de molic catalans, i no pas els mots catalans correspoiicnts a aquclls
castellanismes. O sigui, la introducció definitiva d'un paquet de mots forasters, i aixb
per que? Perque les paraules catalanes sorpreiidrien i no serie11enteses pel lector o
l'oien t corrent.
Ens fa tot l'efecteque aquest argument és una fal.lacia.Segoiis aqiiesta teoria la gent,
de petita no aprendria mai a parlar ja que d'anhivi la criatura no coneixla forma ni el
significat de cap paraula i, aleshores, si no pogués arribar a entendre les frases que els
grans li diuen I'infant no arribaria a parlar; sembla peri~,que sentint les mateixes
paraules en diferents contextos no sols aprrn a destriar-les, en descobreix les arrels, la
morfologia, i fiiialmcnt cl significat, siiió que al final, l'infant acaba parlant el1 matcix.
Pero també, segons aqiiesla teoria la gent gran no arribaria a enteiidre paraules o
locucions totalmeiit noves que sentís; si realment no pogués ampliar i reestructurar el
seu vocabulari, no entendrien els nous castellanismes, que la gent catalana mai ni>ha
dit, i que els mitjans de c«municació han introduit. El cas 6s que, a base de veure'ls
escrits ara i adés i de sentir-los i tomar-los a sentir, no sols els ha acahat entenent, sinó,
el que 6s pitjor, els ha introduit en la seva parla.
Per tant, primera contradicció. Acluests consellers del mitjans de com~inicació,
imposen I'iis literari, cumú, estandard. del castellanisme "disfmtar", en teoria perquS
mrilta gent no entendria el verb "gaudir". Perb contrariament introdueixen en la parla
castellanismes nuus,en la certesa que la gent acabara entenent-los. Per una altra banda
defensen "disfnitar" perquS el poble, ampliament, el diu, pero, desmentint-se fan
servir, als mitjans de comunicació, expressions no catalanes, maquillades morfolbgicament o sense maquillar, ignorades en el catala, convenquts que la gent acabara
entenent-les. És veritat que hi ajuda un altre factor: que molta gent sap castella, i aixb
elsajuda en la comprensiOi la introducció del castellanisme; perb, aixbno modifica res
bisicament: el castelli també I'ignorava i el va aprendre.
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Hi ha qui ha adduit un altre motiu per a renunciar a imyiosar rls niots catalans
actualment substituits sovint per mots castcllaiis: pcrque, diiieii, el proces 6s irreversible, I'acció de rcdrcqament lingüistic no aconsegtieix d'iiitroduir a la llengiia popular
cl mot cata18 siilistituit.
Scgona contr.idicció. De fet els mitjaiis de coiniinicació Iian aconseguit introduir
nniis castellanisiiies que la gent no deia; pero, el fet contrari, la introducció de
cat,ilaiiismesconciderenqiienoéspossible. Noussemblaabsurci,amésdecon~adictori?
Els mitjans de comunicació haurien estat, i encara poden ésser, els grans propagador~
de tut el catali normatiu, i en part ho han estat. No hi havia motiu racinnal que
els impedís, que els impedeixi, de scr-ho del tot.
Hem posat I'cxemplc dcl verb "disfrutar", pcrb f s be11 sabiit que els mots que
introducixcn són molts més: els diaris ens ha11 parlat d'uiia llarga llista de mots
presentada a les autoritats, en una bona part castellanismes. No cal doncs que aci en
fem la recensió.
Pero, potser si, que citar aci algun (no pas tots) dcls nous ~ i r isparaules castellans,
habituals alsmitjansdecomunicacióicomentar-loss'hoval. Escuriós que,enunabona
part,són girsenque últimament s'avicien els periodistes castellans; maneres de dir que
figuraven en el sac del castella, que amb prou feines feien servir, i que de sobte l'en
treien i passaven a proliferar en els escrits d'aqiiests periodistes castellans. Aleshores
ens apareixien als textos catalans tot i que de genu'ins nostres, no gens.
Deiem que hi calia aportar exemples. N'és un l'ús del verb "suposar" en comptes dels
habituals i normals "representar", "significar", "implicar", "comportar" i fins hi tot en
alguns casos "equivaler". Així ens trobem escnt: "Aquets augrneiits siipusoi (en llnc de:
representen, comporten, etc.) irn nilxmetit A'irn 27.7 per ceilt subre les tarifi.5ncfunls".
Ens vénen ganes de comentar amb ironia, si n o m b el "suposen", si són un suposit,
rai; el que ens costana car és que els citats augments fossin realitat. Perque "suposar"
en bon catali vol dir "admetre com a cert o real allo que hom veu com possible, tant si
sap com si no sap que no ho és."
1 aixo encara que wlyi agafar-se per la punta dels cabelis alguna definició dels
diccionaris,oel fetquealguiirenaixentista hagifetse~ir,moltesporadicament,aquest
"suposar" de signiiicat impropi, com tants altres castellanismes usaren, i f o r p més
le
quenolu ha tradició, ni literaria ni popular, d'aquest
sovint. É ~ c o m ~ r o v a biicilment
castellanisme. (continuara)
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INFORMACIONS 1 COMENTARIS
NO ENS ESTIMEN
Un repisa la premsa ensfa adonardela quantitat d'articlcsqiicdediqueiielsmitjaiis
informatius espanyols a denigrar els catalans, cn cniitraposició a l',iclilud edulcorada,
respectuosa i del tot antixeiinhba dels catalans. Uoiiiés podem trobar a la prernsa
catalana articles a la defensiva cii rclació als aiiteriors ainb que ens han obsequiat els
espanyols.
Rcccntnienl uiis quants exemples se ii'liaii dut la palma. Quan el senyor A71iar.
presiderit del PP, va Ilan~arun demagbgic cant d e sirena envers el partit que ti. la
inajoriaabsol~itaaCatalunya,\~adeixaranarquefinsi
totacccptariauiigoverii presidit
per un nacionalista catali. Tot seguit els crinientaris d c prciiisa i la reacció dins el seii
partitvan ser derebuigi,dcpassada iiiia niostra delapsicolr~giacol.lectivaespany<ila.
Aqucst copva ser pcr mitji ilela tele\.isió, en el programa d e Jesús 1lermida a Anteiia
3, oii va doiiar la prova mes evident. En tina intervencii~de la diputada Pilar Aliiieida
d'IU, va deixar anar com si f«s una prova m t s d e la nialdat del PPque fins i tot volien
"ponerun catalán en la presidencia del gobicnio"; pcroaixb 1106stot, perquScaldir que
va ser molt aplaudida pcl públic assistent!
És clar que poc tcmps ciircra Alfonso Guerra s'liavia explaiat cantant les glbries de
la "unidad d e España" i rccalcaiit que precisainent ara es un partit "d'esrluerres", el
E O E ,el que sc'ii fa cl defensor mes notable, rellevdnt aixi la dreta IiistOrica.

A la fid'ochibre,elsgrups parlamentaris del PSOE, CIU i PNRvaii arribar a iin acord
pel qual el catala i la resta d e Ilengúes cooficials de I'cstat cs podraii utilitzar al Seiiat
en el si d e la Comissió general d e les coinuiiitats aiitbnomes, que es reunira cada any
per fer un balan< dc la situació d e les autonomies. Perb al cap de poc temps el PI' va
desencadenar una campanya en contra onIiansortit paraules majors com les del perill
d e la unitat d'Espanya! Tan ridícula es la victbria pírrica que representava I'acord corn
la campanya. Realmeiit, no hi ha cap dubte que aquest Estat nu 6s el nostre, peri), en
canvi sí que vol que siguem seus.
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SOLÉ TURA NO DEMOSTRA PAS CULTURA
Ja és iiii lloc comú I'afiriiiació qiie tenir "niiiiistrcs catalans" no lia afavorit niai
Cataliinya, ni en tpoqucscom Iade Franco ni r n la d'ara. Un minisireratalti s'lio hade
fer perdonar i no pot mostrar cap intenriód'afav«rir la seva terra, a la inversa que fan
els ministres d'altres zones "netes iie tota sospita". En aquest cas iio es tractava d e cap
henefici material, sinósimplenient d'aclarir quin C.- el mapi ciiltiiral de 1'Estat. Caldra
quealgun estraiiger els fari un iiiapa com lio intentcii - a r a ! a Bosnia i IHerccgoviiia?.
El senyor Solt Tura cs va nioshar partidari iic promoure una nova identitat
espanyola sobre la base qiie "Espanya 6s iina nació" i "la p:itria roniiiiia d e tots els
espanyols". Segons ell, iiosiils aqucsta idciititat no pot spr la suma aritmttica de 1t.s 17
a~itonomiessinóqiiedecapmancraEspanya es potprrcrntaral nihn amb 17 idriititats.
1 ara 4s qiian finalment ho cncerta, percluP aqiicstes identitats no són nies que
h5sicament qiiatre. Linihro,qlio ve de la teoria del "cal6 para todo.." que va prcsiiiir la
formacili del descafrinat "Estat de les autonniiiics". Calia estahlir d'una vejiada per
totesles nacionalitatsdins I'Estat, i 6s obui que no Iii Iia difer+ncies nacion,ils entre els
ciiitadans de Castclla La Manxa, Castella-Lleó, comunitat de Madrid, Cantabria,
Miircia, Arag6, Extrcmadura ii la Rioja. En caiivi és &vi que n'lii ha amb els catalans,
els gallecs i cls bascos. Deproblrmrs pero, n«en faltarien si s'cnfocava així la qüestió.
Caldria establir ben clar quins sóii cls graiis gnips amb difrri.iiciñ naci<inal,i simplemeiitcls tcmitorisd'unamatrixa nacioiialitatquepodeng.~iidir+~clar-d'autonnniirs
internes.
Hi hauria, iiatiiralment els problemes derivats d e les campanyes efectuades darrcramrntiamhiinorigenja mésaiiticcontra launitat dclcs terres basques,nnihh~avarra
inclosa, i la dels PaisosCatalaiis. Hi hauria prohlcmes, fins hi t«t anib Ashírics i les Illes
CanAries i, per que iio? amh Andalusia, prrb per obviar a aquests problemes van
preferir de crcar-nc u n altre d e permancnt amb la hipot@ticaigiialtat de totes les
comunitatsautónomes. 1ara aquest problcma comenqa a aflorar i es fa inPs viu: vegem
sinó com Aragó ha reclamat una "autoriomia plena", tot i rcniarcar que ells es
consideren espanyols, o com els partits anomenats "regionalistrs" s'orgaiiitzen per
reclamar d e 1'Estat un tracte igual que catalans i bascos, sobretot amb aqiiests, ja que
reclamen el regim cconiimic del concert.
Jordi Solt Tura, pero, fent gala de ben poca cultura, recorrc al simplisme i a la
caricatura posant-seuiia bena als ulls i donani com a solució la m65 fhcil, la mPs tbpica,
la més franquista: crcar una identitat espanyola. Encara bo que reconeix que no
existeix.
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Camilo losi. Cela va aprofitar els actes del "Congreso intrrnacicinal d e la leiigiia
española" i en I'actc d e rlaiisura d'ailiiest,davantels reis d'Espanya, va frruna defensa
del nom d'espaiiyol pcr a la llengua comiiiia d r les zcines d e parla caslellaiia d e I'Estat
cspanyil i elspi1so~Iiispaiioaniericans.Ara
surten iinsdrf~iisor.;dela persotialitat d e
Castrlla, la Unión Castellanista, que, amb tota la raó, reclamen el noiii del q u r
consideren"1a máxima crraciiin del genio decastilla: la Irngua". El queja no fan ainh
tanta raó es ficar-se, con1 d e ccistum, a la casa dels altrrs i afegeixen en uiia carta
publicada en algun diari: "El castellantl es espaiiol, pero no ni& que el catalán, el
gallego o el cuskera". Deixem les IlengÜes anih els seus iiixns i no Iii barregein altres
criteris totalniciit rxtrafiloliigics,
Entre nosaltres és sabu t que és costum anomeiiar castrlla la Ilengua que es parla als
tcrritoris d e I'Estat iliie sóii a I'Oest i al Sud del nostrc país i fins i tot castellans els
provincnts d e qualsevol d e les seves regions. Quaii, més o mcnys mc~dernament,
alguiisl'han anomenat espanyol s'ha fctniés aviat per marcar dues idcntitatsnacionals
hen diferenciadcs. justament el contrari que cl que afirmen els inembres d'aquesta
Cnión Castellanista. Comveieu, hi haunes altreslleiigücs que també tenen problemes
d e nonis, encara que no responen ali mateixos motius que els que artificialmeiit
provorlucn agents externs en la nostra, ni cap tribunal no els proliihir;, d'anomenar-la
com vulguin amh qualsevol dels seiis sin(1nims.
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Els catalans no tenim reconegut el dret a poder viurr cn la llengua nacional al nostre
territori, ja que ens ohlipen a saber i a usar la Ilengua espan~ola.
Un Ambit de la societat on mt's patim aqursta agressió 6s el de la projecció
ciiiematogrAfica. Els catalans hem de gaudir del Sete Art en espaiiyol. La llengua
catalana gaircbi. no 6s present a les cartelleres, i aixb ja demostra que vivim en una
situació d'anormalitat lingüistica (dc 61 projeccions que lii ha a Barcelona, ii»rné.;dues
són en catali. Aviii, 9-10-92).
La conclusió és ben senzilla: els catalans som discriminats i tractats com a estrangers
a1 nostre país. És evidciit que aquesta situació ha de canviar; ha de canviarpcr dignitat
nacional, per superviv&nciacom a comunitat humana, per justicia cnvcrs nosaltres
mateixcis.
En una situació normal, el catala seria la llengua hahih~alen las projcccions
. .
cinematografiques. Si Iio volem accinseguir, els ciutadans de Catalunya haurem de
reflexionar sobre qub6sviiire en cata15 i en conseqii~nciahaurem de canviard'actitud

Volem tot el cinema en catali i per aixo cal que tots els catalans
1 - Reclnrrterrt I'cxisfi;i~rind'rrrin 1lt.i pnrlnmcritnrin qirr

coildrieixi els cirsmrs del ;w/s a projecfcfar Irs ~irl.lícrile~
doblndcs o siibfifitlndes eit cutnld. Mnlgrnt fot, soi~i
cortscir7rits qirr srrise ln pressili pnpirlnr no hi Irniirh
~fllli~i,9.
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LLIBRES
UN HORITZÓ PER A LA LLENGUA
Aspectes de la planificació lingiiistica
ISIDOR M A R T ~Biblioteca
,
Universal Empúries, 5.1
Empúries, Barcelona, 1992
Ernest Snlinter i Siches

Ens hnbeni davant un recull de graii uiiitat, encara que pnivingui de diferents
trchalls elaborats per I'autnr, cnm cns adverteix a la presentació, eiitre 1985 i 1991,
inedits o apareguts en publicacioiis disperses. És dividit en dues parts: tina sobre
l'estahis de la Ilengua i l'altra sobreel corpusd'aqucsta:és a dir sobreel Ilr~cqueociipa
la llengua i sobre els iiiferents registres i varieta ts d e la Ilengua, especialmcnt snbreels
problcnics del'estindard. Unprigrafi~nepodemllegira
la pigiiia 16 jaensposa sribre
avis del tri que tindra la major part del volum, tot i quc en5 ofereixi, de vegades, unes
altres afirmacions una mica en coiitradiccii,:
"El primer punt que planteju ts, per tant, que seria radicalment desciicertada
una política liiigiiistica que, en sintesi, vinguk a dir: "Com que sou (o vivi~ia
la) nació catalana, teniu el deure patriotic de normalitzar la llengua iiacioiial".
Supnsant que aixo fos vali~ia Cntalunya, cosa que tambt dubto, almenys
reprcscntaria la niiitilaciú de la resta de la comunitat lingüística."
Dit aixó, que suposa la crinsagració del quealgú va anomenar "pcnsament feble" per
descriure el to del moment Iiisti7ric que vivim, t s justiíicat tnl reduccionisme i tnt
liqiiidacionisme. Nosaltres no soni com qualsevol altru comiiiiilat iiacional del món
que, tot i rehre immigració dota els ciiitadans d'un niitji d'integraciói d'identitat amb
la Ilenpiia: voluntiriamciit hi reii~inciemi f i n i tot creiem que nri ens ho podeni
plantejar. Elquesempres'liavist normalals EstatsUnits,a1'Argentinaoal Peni,poseni
percas, aquí iio creiem que sigui prissible. Fiiis i tnt -110 hem vist receiitniciit quan
rebem imniigració de paises d e llengua no esp~nyola,els prnposcni d'aprendre
espanynl i no catali: Iian hagut de scr uns refugiats hosnians que cxigissin que els
ensenycssiii catali en el seu alberg rcgit perla Generalitat.
L'exprcssió "deiire patribtic" t t un to volgiidament ironic que situa la necessitat de
nnrmalització eii el terreny d e les utopics romintiq~iesde la Kenaixcn~ao del civisme
noucentista. El deure, la necessitat o la conveni$ncia d'aprendre la llengua d'un pais
nnes posa en disciissi6enllocdel món i niiigú nns'entretéaqualificar-liodc"patrihtic".
Podem trobar les afirmacions contradictoncs a qui. abans he al.ludit, en aqiiests dos
fragments:
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"La rei\zindicació d e la igualtat com a base del projccte nacional potscr no 6s
una idea nova, pero en la nostra situació i en la del m6n sciicer a finalsdel scgle
XX continua essent la forqa més contundent i revolucioniria que podem
compartir amh trithom, la més capa< d'aglutinar la participació massiva de la
societat, i no 6s qüesti6 d e llen~arper la borda la mobilització popular que fins
ara Iia estat I'impuls del ntistre procfs de n«rmalitzarió lingüistica." (p.19)
"Un estat que nega la primacia dc cada l l e n p a a la seva terra, qiie cxclou
qudsevril llengua alba que el castellA dels organismcns grnerals, que no fa
prhcticament res per prornciure internament ni internacionalment el condxemeiit i I'ús de les lletigiics no castellanes, un estat que ens cxclou de la igualtat
lingüística, ipot pretendre ser el nostre i cstranyar-se de la nostra manca
d'entusiasm~per ell?
Sinceramcnt, crec que ja s'lia fct imprescindible d e plantejar conjuntament
amh les altres comunitats lingüistiques menvstiiigiides que aquest iio és un
tracte que es correspoyi amb els prinripis d'ipallat dcmocritica d'un Estat
que. li agradi o no, és plurilingüe. 1una d r dues: » s'lia d e notar que ho 6s. o es
notara que no vol ser el nostrc Estat." (p. 24)
Realment a horesd'ara és sobrera aqucsta ingenuitat aparent i,en comptes de fer-se
prefil'ntesretiiriques i traspassarelseiititdecuIpa a I'Estat, cl quecal(.silueelscatalans
ens plantegem c«m aconscguir allb a quP tciiiii dret i que Iio cxercim.
Més cndavant reconeix cl fracas de la política lingüistica seguida fins ara:
"iSón les premisscs del model, allo que ens limita « ii'iinpedeix els resultats
satisfactoris?
iS6n les limitacioiis del model mateix, les que expliqiicii la seva insufici6ncia?
¿Han estatmésaviat les limitacions cn I'aplicació prhctica (oen alguiies deles
aplicacions practiques) del model, el que no ha doriat els resultats esperats?"
íp.29)
La resta de la primera part 6s dedicada a revisar aquest model i la seva aplicacid per
part dels difcrmts c~impartiniciitsautonbmics, csdcvinguts cada cop m t s inccimunicats (fet que lamenta Yaiitor i davant el qual torna a recordar la seva proposta feta al
I I Congrés Intrriiacicinal de la Llengua Catalana de constituir uns ens d c cooperació
lingüística seguint el model neerlaiides o el nbrdic).
Especialincnt interessatit és I'apartat "Deu hascs per a un non model d e
normalització lingüística", encara que peca tambC. d'ingenuitat i d'una gcneralitzacio quc n'impedeixen cap resultat practic.
"La principal legitimació d'iin objectiu 6s qiie la iii.ijoria el vol, la socictat el
necessita i so15 una imposicid antidemocr5tica I'impediria".
"La identificaciii anili el priijecte, dones, h.iur%d e hasar-se en raoiis d e tipiis
instrumental/utilitari, m t s que no pis simbfilic/integratiii. No 6s el sentit d e

responsabilitat cívica o patribtica del ciutadaiis el que pot impulsar el proccs,
sin6 la coiifianqa en In viabilitat i la utilitat general d'uiia hana organització
liiigüística~ielfuncionament drlpaís,cnla qual ti~thomespiiguisentir cbniode.
Caldri enfocar cl catala i les altrcs Ilengües, més que com a signcs d'identitat,
com a recursos que cal gestionar i desenvoliipar d e la rnancra més eficieiit
possiMe perque n» reprcseiitin cap obstacle, sinii uii conjiint d'avantatge
culturals. socials i fins i tot, econi1mics".(p.42)
Si una Ileiigua no és uii signe d'identitat &entrada, ja tio Ps res i qualsevol altra
llengun ni& estesa la pot substihiir. Algu va dir que 110 vam ser calalans perqu?
parli.ssim catala, qiiió qiie vam parlar catali perqiri. érem catalans. Com es podcii
jiistificaraquests avantatgessocialsicconiimicssi 110 ainbuna necessilat ilue,per a qui
no I'accepti, li ser;, incbmuda? Una nccessitat basada cri I'exigtncia social i legal d'iiiia
rompetSiicia linguistica i de I'ús de la Ilengua en qiialsevol activitat,ni més ni mcnys
que en clualsevol altre pais normal.
L'autor bé accepta que "Cfldn /lcir,\.~iii
iiisMrirfl rll miio.ct ri,/,rt7soitorriirl iilnili.rfl liiiirii,
i~~$~rstitiiildr
d'or~qniiitzorl'rx~7t7ri~iicin
i{rie tt;tfr/ i11dif I I I ~ I Icriiiiiiiiit~itcirltirrnl. l,~,sllc3ir~iit~s
stilr i~ioltiiii's qirr iii.<fririiir~rits
dr3 riiiiiitiiirnciii iiitt~ri~rriri~inlilr.i:
indii Ilr,ii~rrn6s 11. or,liiili
~~'flciri~iiilflc~i~i
i trflii,siiii~si~i
d'ilii si?triiiflcrill~rrn~,
iicl q11o1Ls fll~st~lirt~~~ir~~irl
iii~(~~inrr111Ir.
1-n
~ i r s n ~ ~ f l r i c ~ i ~ llc~~rfim
~ i i ' i r i i ~srrpc~~i~rin.
i
I I ~ tni11,
F
111 {~Grdiltz
d'iiit !iiii7vrs c-~dtiirfll".(p.67)Per;?,
com ens ho fem si la Ilenpia 6s iin fet social i "6s sabut que en cii.ncies i.»cials 6s veritat
allb que la gent creu que 6s veritat?" (p.71) Coin podem restar impassihlcs ilavant la
pottiicia d c la transrnissió niassiva i descarada de"falses veritats" a travésdel sistema
educatiu, dels mitjans de comnicació, del sistenia iiidicial, del inóii de la política?
Caldrh fer iin gran csforc per contrarcstar-ne els r7fcctes i estendrc la nostra proposta
de "veritat";el que no podem fer dc cap manera és plesar-nos de bracos i deixar fcr als
nostres contraris 0 limitar-nos a esbossar estudis i teories mcntre els altres ens
converteixen en cstrangers al iiostre propi territori.
El llibre es val aqiiestes reflexioiis un xic exteiises, sohretcit d'ailiiesta primera part.
Ia segona, snhrc el Corpus de la Ileiig~iaés tanihé f o r ~ aint~,rcssatit,perh pcr raons
d'espai no m'hi cstendré. Val n dir qiie també Iii predomina el "peiisament feblc" en
relacióalmodel deIlengua,uiia posició jaconeguda eIi I'autorquelia justificat scinpre
des de Uombra la posici6 "lightista"
És fácil dedir coses comaquestes,certes en tcrniesgenerals,perbsense coiicrctar mai
quina flexihilitat defensa I'autor:
"Massa sovint es classifiquen els fcts de Ilengua descontextualitzats en
correctes « no correctes, en una divisió neta i radical, obli~iante1 caracter de
convencions historiqiies temp«rals irelativesquc tciieiilesnomicslingüistiques.
Aquestscnterisabsolutsiahstractcsdecorreccii~seceiitrendemaiieraobssesiva
en dos aspectcs, lanormativa iels barbarismes, i cii fan iina aplicació niecinica,
donant la matcixa consideració d'incorrecte en tot cas i en tnta sitiiació a trets
dialectals, genuinament catalans, que a interferencics distorsionadores d'a1ht.s
Ileiigües o rebutjaiit de la mateixa maiiera els errnrs gramaticals i els manlleiis
en vies d'incorpiiració" (p.95-96)

Val a dir que els autnrs de El Imrrn fniitnlsnin, van rxplicitar iin xic més la seva posició
i és de t6mcr que, pel camp a córrer que els han donat des de I'organisnie on exerceix
uncarrecderespoiisabilitat Isidor Mari,aquesta explanació tei>ricamentirrcprotxahle
sigui uiia prrparació del terreny pera I'acccptació futura de les posicioiis "ligtlitistes".
Un terreny taii decisiu com el deis mitjans de rornunicació mereix una detallada
atenció per part d e I'autor, el qual assenyaln les dcfiriendes que sovint Iian pitit en
rclaci0 a la qualitat de la Ilcngua, encara que al final tornin cIs fantasmes parti~xlars
de la por a preocupar-se'n masca. Així, ridiculitza les possihles cntiqiies qiie iio
provinguin de la seva rnaneradeveureles coses amb aqiiest final,eii la línea habitual
del que ha estat I'impuls generador [le la destrossa del catali qiie lieni hagut de partir
en tota mena de mitjaiis de comunició massiiis:
"6s imprescindible, doncs, propiciar els canvis d'irnpressions entre els professionals que s'esforcen per crear i elaborar un estil propi i rls ohservadors lingüistes o critics- en un clima tic col.l;ibiiració en el potenciament dels
recursos de la llengua (i no d'obsessioris nialaltisses pel piirisrne). " (p.119)
No piidem passar per alt la refertncia que fa al camp de I'ensenyameiit, tant I'escolar
rom elde la formaciódels professionals:I'a~itordóiiainolta importinciaalsllenguatges
d'especialitat. Qui podria negar-Iris-la?.Pero no veieni que sigui prnu realisla iii posi
prou ?nifasi en el domini geiicml de la Ilengiia correiit, cosa que hauria d'asscgurar
l'etisenyanient no solameiit per mitji de Yassignatiira de Ilcngua. I'iecisament cls
deficits que I'ensenyament en catala arrossega, sohretot com mes alt 6s el nivel1
educatiu, posa scrioses travesa consolidarla Ilengua i a introduir-sc en el? llenguatges
d'especialitat. Cna nota a peu de pagina ens diu que "La reforma educativa i els noii
plans d'estudi universitaris preseiiteii una oporhinitat qiie caldria aprofitar" íp.104).
Den segurquecaldria fcr-lio:perh, es farti?Més aviat c o m hem denuiiciat no fa gairela Reforma ens sitiia davant una amhigtia irea úiiica de Ilenpa compartida amb
I'espaiiynl, sense cap segiiretat de millura pel que fa a I'ús del catali en les divcrses
Rrees.
Són niolts massa-, dnncs, els iiiterrogants deixats seiise rcsposta i que ens podcm
plantejar davant la lectura d'aquests treballs,sensdubteconscicnciosiisdesd'iinpiint
de vista formal de classificació dcls diferents aspectes de la planificació lingüistica,
pero sense unes respostes ni una voluntat decidida d'avan~ar,amb tot I'entusiasmc
que cal posar en una lluita queés pcr la dignitat de poder viiireen catald, sense falsos
respectcs paralitzadors. Tan sols si nosaltres ho veiem clar Iio podrnn veure clar els
sectors de la població que les circumstincies histbriques lian maiitingut al marge de la
identitat catalana. Si no lio crciem iiosaltres i ho plantegem com I'afer mPs iinportaiit
per a poder formar una comunitat travada i justa, no farem mts que perpetuar per
I'acceptació passiva I'ohra d'esborrament col.lectiu iniciada fa segles i intensificada
finsalslimitsmésahassegadorsperohra delgeneral qiieva néixer facent anys. Hi han
pensat els nostres aseptics planificadnrs lingüístics ?
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fEuriest Suluitcr i Siclifi, d.PPLI, col. Uiiiilersitns-34, Bnrcrkiiiii. lY921

Que Ernest Sahaker 6s una d e les ments mi.s lúcidament critiques i antitbpiques del
nostre país, pel que fa a judicis lingüistics, és iin fet que no ignoren ni rls sciis
detractors. 1 aixo que, dedetractiirs, no l i ' i i falten. 1, crin- que la iiostra c~ilhira6s prou
ben servida d e cape1letesbenpensaiits.de persones la feina deles ~l~ialsconsisteixafer
veure que fan coses o d e cril.locadors de"ligths", fiiis a cert piint 6s natural qiie la seva
plrinia incomodi aquells qui crcuen que tot va proii hS, sohretot p r r a ells.
PcrO la ploma ri'Erncst Sabater és alhora una d e les mésadmirades precisament per
clara, per igil i pcr iiicisiva, i per tant, uiia d e les m t s haiidcjades eii els ambits d e
difusió dels mitjans d e crimunicació prbxinis a qualsc>volpoder, és a ~ l i rgaircbc
,
tots.
Eriicst Cabater vol, sap i potdeniinciar la sihiació caotica en queviu la n ~ i s t mllengua
perque la seva veu niai iio lia estat emmudida per interessris cxtralingüístics, prrquE
és un home extraodiniriament lleial al pmjecte nacional i pcr~ltteestima afassionadament la Ileiigua calal,iiio, una passió pirioiia a m b el coiicixement cieiitific iluc eri tP.
Per aix0 cada pagina d e LESj>nniili>ic'~
drl rnlnlh c@nstiturixL i r i forc d e jiidicis precisos
i d'aiihlisis driciimetitades sobre yunts claus d e la trajcctoria d'una Ilengua qiie tants
i taii poderosos malden pcr iiiiiioritzar. Que se'ii surtin o no drpi.11 -m& que iin ells
matcixos es pensrn- d e persones com Ernest Sabater
Eii la primera part del llibre -Paradrixes, d e la Reriaixenqa a TV-% I'autor dedica cl
prinier capítril a analitzar el fet paradrixal dcla manca depnral.lelisiiieentre r)ficialital
i ús cfe la Ilenjiua i a qiiestionar, per taiit, arluesta pretesa normalitat oficial.
L',ilitiirap<xta aquidades precisespfra jiitjarel marcgencral d e la sihiació del catala
desprPs d'anvs ~l'accions,carnpanycs i estudis m& o iiieiiys oficials. La primera
paradoxa rsdespren del fet que rom més creix " rificialment" menys es parla i es parla
pitjor. A partir d'aqiii l'autor fa iin estudi paral.lel del feiioinen actual i del feiiomen
d ' ú s d e l c a t a l ~de1aRenaixeiiq.i e n ~ hlaparadcixa
:
n o & iiova,mi.saviat 6sunaconstaiit
reprdita e n el curs d e la historia. Cal ara saber-ne les causes, pcrO sobretot -i aquí
podt-m advertir la gran difcrgncia entre ailuestllihre i els Ilihres trioinialistes oficialscal riterir Liiies condicions iircess3ries per a avanqar. L'autor les ofercix peri3 seguides
d'una advertPiicia imprirtaiit: "Si esperem gaire iiifis, potser no Iii hatira remei".
En rls dos capituls segürnts parla del marc escolar i d e la seva iiicapacitat per a
nrirmalitzar la situació d r la 11eiigua. L'aiany d e catalaiiització efectiva i I'nhser\jacií>
critica del fraii que represeiitcii la majoria de "campaiiye.; d e iirirmaltzació instihicirinalitzada" es fan paleses eii una serie d e concliisioiis que es trr~hena la ~Agiiia43.
N'esmento la ilarrera: "Nri p ~ r l a re n catali, d'entrada, a ~liialstivrilpcrsoiia 6s un
autentic iiisiilt a la intel.ligtncia del nostre interlocutor".
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La segona part és dedicada a la darrera paradoxa del catala: el catala liglit o intent
suhtil d e substitució lingüística. Aquí I'autor analitza detingudament els fets mts
recents d e la nostra liistnria lingüística: la presa del poder dels principals mitjans d e
coniunicació per part de15 liglitistes i l'intent d'assalt del mateix Institut d'Estudis
Catalans davant la inbcia, la complicitat o la connivi'iicia d e la hocietat.
Aqiiesta part constitueix una actualització i un aprofiindiment del tema deseiivolupat al Jarrer llihre Ni "heaw" iii "light" catala miidern". Actualització pel que fa a les
anilisis dels ultims fruiits-i nogens sabrosos-del5 liglits i de la parcildooxad e Joan Soli.
Aprofundiment quant a1 fet d'liaver tingiit inoltes més oporlunitats d'eshidiar les
connexionsdels lights amb trames socials sorprcnrnts. Les manipiilacions, els llocs d e
treball sospitosos, elspactes,els fantasmesdel barco i massa casualitatsenuna mateixa
liistbria. Dc bell nou aquests tenia ha tnibat el cronista mes saga< i el critic niés
implacable.
La tercera part incorpora un treball sobre Ponipeu Fabra, sobre aspectes poc
coiiegiitsdela seva vidaqueinclouenuna nova paradoxa. Una paradoxnqiic,desegur,
Iia desnrprendre. I~lellegit moltescoses d'Emest Cabatcr, pero hede reconi'ixrr que les
reflexioiis que fa en aquest capítol m'lian impressionat. Aquí no ése1 crític implacable
amb els anorreadcirs de la Ilengua. sin6 l'homeqiie reconrix d'rin ve i que sap mrilt b t
on vol aliar, I'home que reclama amb coratge els rirets de la Ilengua, perque, d e Fabra,
no tan sols se n'omple la boca: li sap recontixer la tasca i, sobretr~t,l'esperaii~a.De
lluitador a Iluitadnr i sense concessions. Us recomano que us fixeu en la pagina 91.
Finalment,l'apPndixensofereixun recull d'articles idocumeiits que,com diu I'autor:
"nclnrc~i.rc3ii
proir Iii'In ~iosiciódplsprolifissioiinlsdrIn Ilcii~irriqire iio Iroii ri.ifitnls cniits dr-sirt~rin
i de ln ~fc~nirz~qJ,q¡n
clcl Ii~~Irtisiiir~
i r{iicc,ilcnrn sr~iriinnjr~rin,trit i qirt*,pxrl'/ifll~ilitntrícls fllfr~~s
i
ln ~1oenIicl.li~~criiricifl
riiistrn, iin s'lmLqinotnt lircirr ".

Hciis ací que Ernest Cahatrr, o c i fundador i vice-president d e l'Associació Llengua
Nacioiial i directcirri'aquestarcvista, cnnverteix el llibreen una eina de reflexiói en una
eina d'acció: cal saber on som per a poder avanqar i cal aplegar esfiir~ospera canviar
les coses. Per aix6 convida el lector a coneixer Llengua Nacional i acostar-se a aqiirlls
qui encara no han claudicat.
1I'autor dc les pnrriduscs del cntnlii n'fs tot u n exemple: Qirr PIS "fniitnsnirsdel I~nrcn"i i r ~
r:: filtriii pirr 1,:s {inrefi rfc les iiosfrcc cosrs, ril. Ir? iiosfr~~?
c~sccili7s,
cir1.í rrritj,iirs de coiiirrrrirnci(í,

rleln iicislrn irinxinm irisfilrrcióricndi.~~iirn,
I'IEC. fkIirrni.ri,ilrir Ili<itt~r>i
irlrre tnrit sr'iispir drilin
ríe les hroiiirffs,ds silciicis i Irs cnliiiilriics Tire mis ndreceii. Corn Fnhrn. rio Iiof~*iri
11t.rqiri.c7il.Iio ngrnrisiil "

-
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EL VAIXELL DE LLENGUA NACIONAL
17dcno\~enihre:TPIloclaprcsciitaciódelllibreI~s~mmdoui.cd~~Iii~itfllii,d'ErnestSabater,
a I'Atciieii Barcelonts, a cirrec d e Xavier Lamiiela, professor d e la iiiiiversitat d e
Ciroiia.

18 d e niivembrc: En e1 marc d e les XXIV Festes populars d e Culhira d e Pompeii
Fabra, Maria-Lluisa i'azos fa una conferencia a I'A~ilaMagria rle la Univcrsitat Rovira
i Virgili, sobre el tema "Pornpeu Fabra i la Ilrngi~atiaciorial". Cal esnicntar el supiirt i
l'assisleiicia massiva d ' ~ m n i i i m C u l h i r a del
l Tarragones,prrb tambécal esmentar que
no lii va assistir cap rcpresentant de la Univcrsitat.

70 (le iiiivciiibri,: I . l i ~ i ~ i i ,N,i~iiiii.il
i
ta piililic,i ,iiliic>t.i i.irta di- pri>lcila per la
discriminaciii liiigüí~ticaa la Uiiiversitat Rnuir.1 i Virgili

IMPOSICIó DE L'ESPANYOL

Elitjan~antaquest escrit l'Associaci6 Llengua Nacional pretén
de denunciar un fet preocupant que ha succeit enguany a la
Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.
El professor Javier Martlnez, provinent dlEspanya, ha aprovat
unes oposicions que li permeten de fer classes dfHistbria de
1,Art a estudiant~ de 3r. curs d'Histdria. Aquesta 6s una
assignatura obliqatdria que el mateix professor imparteix matí
i vespre. Es evident que fins aqul no hi ha res a objectar. Pera
aquest professor ni entén, ni parla, ni escriu la llengua
nacional de Catalunya. A més a més, no democtra cap actitud
positiva envers la nostra llengua, ates que obliga els seus
alumnes a parlar espanyol. una llengua que no € 6 la propia del
país en que treballa ni la prapia del- alumnes a qui s'adreca.
Aira ens fa pales que no 6s cert que sigui catola tothom qui
viu i treballa a Catalunya. Pot ésser catala aquel1 qui ignora
la nostra llengua?
Qui ha permes aquest nou atemptat contra el catala? Que en
pensen el Rector de la Rovira i Virgili i les outoritats
polltiques competents?
Fets com aquestdesacrediten la polltica lingiilstica del nostre
govern del Principat, perque fan pensar que la pretesa
narmalitzaci6 s'assembla a un aparador nadalenc que enlluerna el
ciutada, perd que no impedeix que a la rebotiqa hom continui
permetent el lingiiicidi, a v u i "demacratic".
Com podem explicar-nos. d'altra banda, que la Geoqrafia
d'Espanya sigui materia obligatoria i la Geografia dels Paisos
Catalans no sigui sin6 una assignatura optativa?
Llengua Nacional creu que els alumnes no tenen cap oblIgaci6
de parlar i d'escriure en cap altra llengua que no sigui la
prapia de Catalunya, per la qual cosa fa una crida a les
autoritats academiquec i polltiques per tal que prenquin les
mesures adients i enceta una carnpanya de sensibilitzacib popular
contra una nova imposicib de l'espanyal, contra una nova
injusticia que, si mes no, Catalunya no pot ignorar.
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21 d e nrivembre: L l e n p a Nacioiiali.5 coiividada a I'acte acidemic de proclamacih
delsprernis d e les "Fcstcs populars deciiltiira Pompeu Fahra" i al supar d e la iiit drls
premis litcraris "Ciutat d e Tarragona"

10 cit. iicseiiilire: Ci>iiit.ii<ñi i i i ~ ic.iiii}~,iii\.,i,ri~iiicig~iil~i
per Id iccciii ii'E\tt~iisii,rl'iis
d e Lleiigiia Naciiinal sota el lema "Volcin tol el ciiiein.~en catal:i'. Ac]iii,sta canipaiiFi
compta amh ncimhn>ses adhrsioiis i coiisisteix a repartir manifestos i ,iillir.;iiis i a
eiiga~ivarcartellspertaldecridar l'atcncihiiel pobleiobre i'imhitdel ciiicnia.drlqiial
Ps beii exclosa la Ilengua catalana. Eii aqiiest iiíirnrn~podreii tnihar el niaiiilcst dinb
les adliesions d'eiititats i orgmitzacions.
,

m.-.

..--

.-.--A.

'W

U s conxlden a la taula rodona sobre el tema:

per que no hi ha cinema en catala 7
Hi intervindran:
Mmbre del Semlnarl de Soclohgüisiica de Barc~lona
Delegat de dnematogmfia 1 videodel Departamen de Cultura dc la
Generalltat dc Catalunya.
Antoni Llonns: CanseUer dclegat de Yempresa CLnmes Laurcn
MfqoelP h r 1 MokCntlc clncmatog~fic1 catedratic d'histOrla de la
clnmatografia.
Antoni Rlbas: Director de cinema.
Moderador:
Jordl.Carlcs Budilo: Cap de la Secci6 dExtcnsió d'ús de Llengita Nacional.
Crrles Casiellanos:
Antonl Klrchncr:

Barcelona. genR 1993
i:a?ir

tii!ilra iioc el &a 15 dr ernrr d e 1-3,

a dos qusns de wlt drl vr-prr.

a 1Atrneli

B n m l o n & c/ Caniidn. C

11 d c desemhre: la junta de Govrrn de Llengua Nacional nomena Enric Valor S»ci
d'Hoiior dc 1'Associacih. Recorciem quc rls altres Cocis d'Honor nomenats en la
primera Assemblca General són: Avel.lí Artis-Ccncr, Alfred Badia, Heribert Barrera i
Francesc Ferrer i Giroriks. 1 recordem molt especialment el snci d'Honor que ja no 6s
entre nosaltres, pcro que senipre sera, en el riostrc afecte i en el nostre record, Soci
d'H»nor de Llerigua Nacional i home estirnat: Frederic Raliola.
14 de desembre: Llengiia Nacional s'adhereix i assistcix a I'liiimenatge a Xavier
Garcia, home il.lirstrede Vilaiiova i membrede Llengua Nacional. Hi intervenenJosep
M. Ainaud de Lasarte i Oriol Pi de Cahanyes.

( i i i : , $ i ~ I < i \ , !~~
, i i~ i i . i l i i i r i iv:i
l , i ~ 1 1 1 t . + l , 1 8 t < , ' I ~ ~ i ~ , l i( i, i. i ! i i , i i \liiiiiel Ros<>,
prinirr i
darrer rlirector ~ I i sINidiii i\~iori,?i-i<;
iic C,ii.iIi~ii!~ircht~t,ctiv.iiiii~iit
i socis ambd6s de
Llengua Kacional.

II iic driemhrc: L A>s«ciaciii s .irilierrix a l'lic)iiii~ii,iigc
qiic C)L~raCultural Balear
dedicara a Josep M. Llompart.
18 de desemhre: Llengua Nacional és convidada per la Penya Joan Santamaria a
assistir al sopar-homenage en record de Fredcric Rahola. L'Associació convida Elies
Rogent a formar-ne part.
19 de desemhre: Llengua Nacional comparteix el sopar pre-nadalenc amh la Confederació Sindical de Catalunya.
20 de desembre: Té lloc la segona reunió de treball de la Secció de Correctors. Cal
esmentar I'acsistencia de correctors de tut el territori lingüístic catala.

Siil.licitud de:
Iiiqcripcicí coni a ~ o c i4:110 t>i-s~;~tt-s
nirn';uals. Cohraiiieiit wni~,str;il.(El?
socis rcbraii la rcvista scnsc C ~ C S ~ C S C S a(i~iicioiial4
Siibscripciii a la revista: 3ll0 p e s e t e s iiieiisuals. Ciihrainciit sciiiestral
Nom i cc~gn<inis
......................................................................................................
Data i Iliir d e iiaixenya
Co< I posta

i

po iario

D'acord amh el que esiahleixen rls rstatiils, faig constar cls iionis drls dos
nieinbres de VAssociaci6 que in'a\,aleii.
iiom i cognoni ...........................................................................................................
noni I rognnni ..........................................................................................................
data:
signatura:

Aiitorit~orl c5rrec rii rl nirii comptc drls rebuts d e LLEKGUA NACIONAL
Nom i codi (baiiclcaixa)
Oficina (baiiclcaixa)
Niinirro dcl cnmptr
data:
signatura:

~-- ~-

Gran Via d e les Cnrtr Catolane. 592, ler: 08007 Rarrelntiñ
'Tel. 31R 27HHI232 74 89- Pax 91/232 74 ti9

-

- Iiiscripció com a soci: 400 pessetcs mcnsiials. Cohrainent semestral. (Els

socis rebraii la revista sensc dcspcscs addiciorials)

7 Subscripcii, a la revista: 300 pessetes inensuals. Cohrament semestral
Nom i cognotiis
Data i lloc de iiaixeiiqa
A d r e ~ a......................................................................................................................

D'acord amh el que cstablcixeii els estatuts, faig cnnstar cls iioiiis drls dos
nienihres de I'A~sociilciUque m'aialen.
noni I coqiiom ..........................................................................................................
noni i cogiioiu .............................
.
.
........................................................................
data:
signatura:

AUTORITZACIÓ BANCARIA
hutoritro ci chrrer en el iiieu crimpte iit.1~r'hl~ts d c LLENCUA NACIONAI
Nriiii i roiii lI,.iiicÍctiixti)
0ticiii.i íh,iiic/c.ii\a)
Uúnirrri di.1 coiiiptt,
dilt'l:
si$ti<ih~r~i:
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ASSOCIACIO LLENGUA NACIONAL
Sol.licitu~1de:
Inscripció coni a soci: 400 pessctes rnriisunls. Cnbrameiit semestral. (FIs
socis rchraii 11. revista seiise r ~ e s p r i aildicionalsl
r~
SuhscripciO a la revista: 300 prssi.tr< iiiciis~inls.Ccihmnit-nt scrnc.;tr;il.

Data i 11»c d e iiaiieiica
Ciidi pc>>t,ili pohla
Telcf<in ......................................................................................................................
U'aror~i.iiiih cl qiie establcisrii rls r,statiit.;,
iiiciiihrcs de I'Associació qur. ni'ao.ilcii.

f.lis coii.;t.ir

el. noni< iii,I.;

iiix

noiii i ccijinoni .............................. .
.
.
.
..................................................................
nom i ciisncini .................... ............................................................................

....

A U T O R I T Z A C TBANCARIA
~

Autciritzo cl chrr<~e
cn el ineu ccrmpte del? rcl~iitsde LLENGUA NACICIiXAl.
Nom i ccidi íh;iiic/c,iixal
Oficina ( h a i i c / c a i ~ a l
Núnicro dcl coiiipte
data:
.;i$ii.~tiii-a:

Núnlero ~ l / ~ c b r de
e r 1993
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