A tot nrreu del món, quan en un domini lingüístic s'ha produit una literatura,
veiem formar-s'hi, i regnar per dumunt de la lloigua parlada m ultifonne, una
llengua literiria filla d'un llarg i ncurat treball de selecció i fixació; i aixO
s'esdevinpe m les tenes de llengua catalana i els catalans tinguérem la nostra
l l e n p nacional, on traspuavcn a penes les diferhcies dialectals de la llengua
parlada

POMPEU FABRA
FilOlegs i poetes (1918)
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EDITORIAL

L a celebració el mes de febrer passat d e I'homenatge a Ramon Aramon
iCerra, queva tenir un resso importanten lanostra revista,ens haomplert
de satisfaccióenveure la respostanodrida, tant popularcom d'organismes,
d'autoritats i de personalitats. Algunes inexcusables excepcions no van
pas minvar el caricter d'homenatge nacional a una persona que en els
anys més dursper a la nostra patria va saber salvar una institució del tot
necesaria per al redreqament de la llengua. 1aquíno s'hi val a al.legar les
discrepancies de criteri en els aspectes tecnics de la normativa o efi el
ritme per alguns masca lent amb que YIEC va reprendre una feina pera
la qual necessitava un suport material que no fa gaire té. Recordem com
unes altres institucions estan encara més endarrerides: és un mal de la
nostra col.lectivitat.
Per aquesta gran importhcia que els catalans cultes han donat sempre a
I'lnstitut, ens do1 el retard amb que va reprendre les tasques d'orientació
al públic,deconfecciódel diccionari, la mancanqa d'edicionsal mercat de
la gramitica oficial i també, per que no dir-ho, les actituds actuals de
pretesa obertura que stirnbren el desconcert entre molts. En aquest
número, en parlem, arran de la publicació del segon document, dedicat
a la Morfologia, dins el trcball sobre I'cstindard oral.
S'acosten temps d u r s p e r a I'assoliment practic d e I'ideal pel qual
taiits hem Iluitat durant tants anys d e catalanització integral d e
I'ensenyament. La il.lusi6 del principi i l'acceptació que tenia
llavors el fet catala s'ha tornat en desinteres en bona part dels
propis i en hostilitat d'un grup :eduit pero que actua amb importants suports i amb una habil malícia per presentar les coses a
I'inrevés. Caldra estar alerta, explicar un cop m é s s e m p r e ens toca a
nosaltres explicar allb que de tan natural no caldria- la historia, les
raons, les comparacions amb d'altres indrets del món quehansuperat els
problemes no sense tensionsperb amb uns projectes femis anirnats d'una
voluntat clara.
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1 quin 6s aquest ressort psicoI?~gic I'argument clau dels qui defensern
que els lian~asense resistencia in- la genuinitat de la llengua. Quan
tema a la praxi abandonista de llur parlem a favor de la seva digiitat
llengua nativa, el que els forneix cense concessions abandonistes,
aquesta lamentable característica nosaltres invoquem sempre
d'automenyspreu? Si pensem en I'argument d e la llibertat d e
I'accihdeterminant delesemocions Catalunya igual al dret a recuperar
en I'espkie humana, no sera gaiie elquelifouarrabassatpelDecretde
AlfredBadia
dificil descobrir les que mouen llur Nova Planta. Tan idblatres de la
<:rrirm que cal intcntx i'rilrp que driecctii ~ i ~ u c m - h i r n c * . c u f c mIlhertat
~.quediuenesser els"light".
hi hadarrera I'xtinid drmolts"lifi- m,-. I'nlatrmotiuhab~rualaucnlou aou~..larealntat rls rrllijca. Pcr dirht". almeiiys del5 mes declarada- aquest~"light" es el desamor, un h; lapidhriament, nosalhes volem
mciit abaudonistes. La raó que ells desamor que cal entendre com la reconquerir I'ús dels drets de que
assumeixen es que el nivel1 del ca- base operant del menysprru a la f6rem expoliats "manu militari".
tala pur que propugnem els qui ]lengua prbpia. Un desamor actiu, volem alliberar-nos d'aquesta
apostem per la seva genuinitat. 6s una menadedesafeccióestimulada submissi6 que a cops de-guerres,
desfasat, arcaic, en rrlaciú amb el per~amaneraambquel.epocapost-"pronunciamientos"i"almientob
catala dipem-nedel carrer. Aques- guerra civil s'ha trobat acollint les militares", pretéii anul.lar la nosha
ta explicacih, perh. 110justifica ade- conseqüenciesdelapersecuci6fran- Ilengua.En FrancescFerreriGiron*s
quadamentlapoca estimaquemos- quista, continuadora eficas, no ho i en Josep Benet ens n'han reportat
hen pel lexic popular i/o digna- ~ b l i d ~ m
de, la política d'absorcih clarament les tactiques seculars
mmtliterari.niexplica la tendelicia instaurada a I'Espanya nficial, de la orientades a aquest fi. Com 6s que
a desvalorar I'actual moment de la Guerra d e Successib en@. 1 si no uns defensors de la llibertat tan
literatura en llengua catalana, que s8estima la llengua arnb que s'han conspicus sbn al.lergics a la idea de
nos'estandeminimitzar,silenciaro kobatacasamn4ixer.siselamenys- la llibertat de Catalunya? La ra6
deixar en la cambra obscura de les prea emotivament, la capacitat apareixsenzilla:comquenoestimen
romanalleshisthriques.nid~~~araó
d'amor que tots els humans tenim la llengua, tant se'ls en dóna d e la
de I'admissiú implicita i en a l y n s es vincula a d'altres objectius. No llibertat d e Cataluiiya q u e
casos explícita, que el c~rrentnatu- elsfem I'honordepensarquel'amor necesshriament alliberaia aquella
ral de la histbria condemna el catala ara~'ls~roiectaalcastell~,queprou
de totes les sewituds. 1 no hi valen
. .
. .
a una gradual debilitacib pública i quesabenquePslallenguaimposa- objeccions de prescripció, ni el fet
privada. el límit de la qual és esde- da. ~ q u e s amor
t
ara es vincula a que governin Espanya uns politics
venir el substrat del castella a Cata- llurpromociórorn a intel.lectuals o menys idmlbgicament tarats que
lunya, iiiexorablement destinat a intel.lrctualetsencompetencia.per n o els dels partits tradicionals
impo~ar-sePer la seva pre~minen- a beneficiar-se, fins on puguin, de espanyols d e la "España. una.
cia social i politica. Aquesta praxi Iesajudesecon,imiques,idedifusiO grande y libre". Si els "light"
d'abandonamrntdetotalluitapera de llurs personals excel.lencies. Si contemporitzen 6s que vulen
redreqar i evenhialmmt "salvar" el poden ,'i.iure" del catala, escrivint oblidar, que els intrressa no saber.
catala. denuncia im mal més pro- en diaris i revistes, sesenten dismi- No hi ha "posada al dia" que hi
fund, deixa entreveure unes arrels .,ts
i írustrats, i la llengua que els vdgui, totes les adscripcions a una
mes poderoscs. Aquest catala del5 toca fer servir,no animadaper cap siipusada realitat hispanica i
"lightr'per anar tirant. que parlen i esperitdesuperaci6,haeixllurdes- europea de que s'uinpleli la boca,
escriuen. quan ho fa]>.pcrqu* 4s la menjameit. Enhr eiis, com 6s sa- no sbn sin6 simple abandonisme.
llengua realíssima amb qiie s'hm but, hi ha diversos graus de des- Oblidar I'argument de la Uibertat,
trobat a 'a llar, i que usen ben nahi- afeccih al catala, des dels "light" quan aquesta llibertat 6$ ofegada

LLENGUA
NACIONAL,
EXEMPLE 1
BANDERA

~~~~

cia d'un fet donat que els resulta
emotivament foraster. No en són
plenament conscients, perb llur reaccib és la dels sohnesos a subardinaciódavantelspoders facticsdela
furya, i I'atractiu de la molt major
disposa la ]lengua
difusib de
dominant.

~~~

burlade~'ideal~acionalicta,lafide-~'autoamoreishila~mva~sicolhgica
~ i t ñ at una hadició de oerfeccionafefaent.
r
t,
lingüístic, la pertinensa
.
Uns cinquanta anys separen I'estol
tiva a aquella represa meravellosa
majoritari d'intel.lectuals catalans
que fou la p.enaixenqa.
que estimava la llengua i Uuitava
Un test revelador per a copsar amb tots eis mitjans per a redreparaquesta actitud desamorosa dels la, d'aquest gmp d'abando~stesi/
"light" 6s llur silenci davant o col.iabolacio~stesque es giren
~~~~~~

~

~

~~~

~

~
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OPINIÓ

.

contra i'exemvle de llurs vredwes- elsipificatcatalb. Deia undiari "El encomptesdel'habihial "n'hihnurh
s m .Llurdefecnó,perb,sis'empara segle XXI acabarn amb els mWnaliS- quepudirandelfitbolin'hihaurdque
dels ressorts dels media. si malda mes". Vaigdir-me "caram, durante1 de Iálletisme pen3 10ts pl~xatsde la
per introduir-se pertot, é5, de fet, segle X X I els nacionalismes bona cemsa". O bé "seu, sew" subsinsuficient i qualitativament degra- s'acabaran imposant". Perd quan. tituint elmmplement determinatiu
dada. Tots els qui Iluitem per la llegida aquesta capqalera, vaig pas- del complement directe, en lloc del
llibertat d e Catalunya, tots els qui sar a la Iletra menuda d'aquesta pronom "en": "Alfiwld~lllihrrs'kan
no hem perdut I'amor a la Ilengua, noticia, se'm feu ben clar que el ordenar lesparaules alfabi.ticamen1per
no volern ni sabem oblidar. Amor i periodista volia dir tot el conhari: a facilitar la seua localifurció" en
llibertat s6n les nostres idees-forqa. que els nacionalismes desapareixe- comptrs de ".. per a facilitar-ne lo
Llengua Nacional n'és n o sols rien durant el segle XXI, (queja és IocalilurciD". És clar, com que el casI'exemde m& vatentsinóla bande- dir). La reiteraci6 en I'úc d'aquest telb no té, a hores d'ara, el pronom
raqueemduuatotsalalluitaactiva "ocabaramb"ambelsignificat caste- "rn",elcastellbencasoscom aquest,
perla vida de la Ilengua.
llb als mitjans de comunicació ha fa servir "su".Oaquestaltrecas: "lo
produit el rcntat del simificat ca- Biblia 6s una armafinamental peral
iala en el cervell de molrs calalans i wstre poble. En ella sápr?n quri hi ha
CONTRADICCIONS I'ha suhstituit ael valor castellb. 1 una violencia justa", per "... és una
desprPs ens explicaran que si escn- arma pcr al noslre prhk. S'ki aprtn
vissin sempre "gaudir de'' en que..." ((a Fahra assenyalava a la
J a u m Valkorba i Rocoso
mmptes de "dis,frutar"hi hauria un Cramhtica de 1912 que repugna al
(Continuació del número 11)
problema d'adaptacióen el seu sig- catalb I'ús dels pronoms "ell, ella,
nificat per part de la gen:!
ellq elles" fent referhcia a cosa, i hi
Diu el locutor: "Ifinalmort Zubiznafegeix que cal traduir-los al catala,
neta a fa amb la pdoto". Hi reaccie Semhlantment ens endoscen pertot
segom la prepsici6 que els precenemcomentant: "nosabiaqueZubi el "remlznr" mal usat. Ja a comenqadeix, pels pronoms "hi" o "en").
i la pilota estiguessin renyits, pero ment de segle, no pas a la llrngua
bo 6s que facin les paus". Vol dir parlada pero si a I'escrita, havia Per6aquests censandel llenyatge
que aquest c o m e n t a no k concor- aparegut barroerament en el Ilen- periodísticnosols ens introdueixen
dant amb el fet que ha passat al "
matge
periodistic el "recoltnr" com castellanismes naus com els que
.- .
camp defutbol;i p&aixb;lspensaa equivalent del "apoyar" castelli. hem exposat com a exemple, ans
mentsiel capse'nsreairen,
., finsque Hem dit barroeramenl,perquP"re- entre una paraula catalana i una
acabem endevinant que el que ha colzar" es fa servir invariable, i en altra que els sembla equivalent i
passat &. que "Zubizarreta finalque s'assembla a la castellana, tricn
ment s'ha apoderat de (ha fet seva)
aquesta darrera. Així quan
,
la pilota". "Fm-se amb" vol dir en es la de "repenjar-se". Aqucstaapa- deixavem una cosa per a un altre
catala, tenirbonesrelacionsambun rició periodística d e p 6 provocar dia. ja bo i tothom havia descobrrt
altre. En castellb "hacerse cm" vol que Fabra quan defineixel verb"re- qiie I'"ajomivem", ara ens abandodir "apoderar-se de" allh que en colzar" al seu diccionan es vei& nen aquest verb que era oralmrnt
cataib tambc! por dir-se amb "fer-se obligat a advertir: "usat ua&u&
I'únic emprat, per substituir-lo per
seu".
ment en el sentit de "prestar su- "posposar", que no vol pas dir allh
port" 6s a dir en el signiiicat de '7" ~ate&,perb<lues'asse&blaal"p&locució' "E1fochaacnbaf
Una
custat ", "presf~rsuport", .,abonarv, poner" casteiia que sí que equivai a
s'ha acabat) amb la pluja" vol dir que
(altre vindrh que m'abonari), ~ t c . "ajomar".
quan ha aparegut la pluja s'ha acabatel foc,&equivalent a la castella- Adverteix que mar recolzar en el Semblanhnent al cac anterior és el
i m ~ r O P i .del bandejament del ben popular
na " hlluvia ha acabado con elfuego". sentit de prrstar
Fixeu-vos que 6s tot capgirat. En Encara més important 6s el desga- "d'5em~a'le6ar-sede" que
P l "desfer-se de", ben Pcx
catala k el subjecte gramatical de vell que van produint en I'ús dels
en
llenguatge viu quan es
I'oració allb que s'acaba per l'acció pronoms "en" i "hi.', i en construcdelcomplementgramatical.Encas- cions en que intervenen. Cnm a refereix a vencer el iugador de lCnde futbol,etc.,
perque en
telli i'acció no 6s la d'aquest c m - exempled'aquestpartidaremsorde",
,plement: 6s el subjecte, i, mntrbria- p r b la substihició de la combina- caStella hi ha e'
ment & el complement el que des- ci6 popularíssima "n'hi ha" per so- Pero no hi ha cap verb semblant a
apareix.Doncsbé,elsnostresperia lucions equivalents castellanes. "desem~Uegar-w".
distes quan escriuen ho diuen amb "UN gaudiran del futbol, altres de Nosempre pero, en honora la vericigruñcat castellh. Enc en capgiren I'otletisme,pcr~totsde1Bbo~cmesa" tat. I'acostament al casteUMeu 6s-

.
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ser tan intencionat. pero tanmateix pompeu
"FILO
i a les altres pubti.
ens mosha arnb quina faciiitat co- cacions de l,hstitut, com ara als
CONNECTION"
piem del castella enlloc de cercarel Documents de la Cecci6 Filbgica,
catala. 56c del parer que la introducciúdeI'adjectiu"immers,-a"ve Dnncs be, que ho fa que les televi,A,A,
del fet que no han parat atencid al sions i radios publiques catalanes,
fet que aquest adjectiu no apareix aqueesrefereix1'artic1e3transcrit, La Scci6 Filolhgica de I'lnstitut
alsdic~onariscatalansperqu~jahicauen en aquells castellanismes d'E5tudis Catalan~ha enuestit fa
ha el corresponent catala que no 6s d'entre els citats, els no admesos Poc Una "Ova ProPoSta -a qui'alhe que "irnmergit, -ida". Aixh per la normativa establerta per d'esthdard oral, dedicada ara a la
procedeix de la circumsthcia que I'lnstitut d'Estudis Catalans, i per m"fologia.Snseca~afan~d'mhar
en castrll~no existeix el verb "im- tant entren en contradicci6 arnb a analitzar punt per punt el continmergir" ni "immerger"; hi ha el aquesta normativa? Estalviem-nos gUtdel fascicle,hom Pot co~sar-lli
substantiu "inmersi6nW;aleshores la respostes. Vosaltrps mateixos.
d'enhadael desconcertilaconfusió
amh que ha estat formulat i-osa
com a adjectiu ha d'innovar introduint en el seu vocabulari el neolo- Ens hem trobat, doncs, amb unes molt mes greu encara- el desconquantes contradiccions. La prime- cert i la coníusiú que pot produir
gisme "inmerso" procedent del
ra:
fan servir, per exemple, disfni- I'escampadissa Indiscriminada que
participi passat Ilatí "immersus"
tar i vivenda (habitatge, pis, casa, ja se n'ha fet. Crec que la difusió
del verb "immergere". Llatinisme
doncs, innecessari en catala. Tan- etc.) i un ús amb significat no ad- d'aquest document no farh sin6
mes dZ"acahara m b i "fer-se amb" emmalaltir una mica més el precari
mateix, adonem-nos que mai els
mitjans de comunicació no es per- a tot estrop en contradicció de la procés de nomativitzaciú actual i
normativa, i amb incompliment de que enlloc d'aportar seguretat a les
den per servir desimboltament la
nquesa i lespossibilitatsdel catala. la llei citada. La segona: diuen fer solucions normatives i vitalitat a
servir castellanismes per facilitar I'ús prou escadusser de la llenrua
.,
Tot plegat, segons que hem anat lacomprensi6popular del textperh contribuira a acréixer I'estat de
veient amb alguns dels exemples no tenen inconvenienta inhoduir- "campi qui pugui" que domina la
que ens hem permes de triar. ens ne uns altres que la gent no dcia i realitat actual. Trista contribuciú
permet de comprovar que la Ilen- que van en contra d'allb que hi doncs la d'aquells qui passen per
guadelsmitjans de comunicació té comprenia. Tercera contradiccib: ésser els niés doctes, savis i emilaclara tendPnciad'ampliarelscas- diuen que el procés de castellanit- nents bcnpensants de la nosira sotellanismes ja admesos (Déu n'hi zaciirlingüística~sirreversibleper-cietatfiloluricaoelsolfetdeoertando), amb uns nous castellanismes que la manera de parlar de la gent yer a una Ceccib que abans havia
que la llengua viva desconeixia, no és influible i modificable; pero, estat considerada la nostra AcadPperhseguintunmimetismeespaor- contrariament, ells poden conpro- miadelaLlengua. Lacoiiclusiómés
didor de la llengua de la premsa var com I'han modificada uibw intel.ligent a que moltes persunes
castellana. 1 aixb, sovint, amb in- duint-hi castelianismesmm els ótats. han arribatdespres deUegir1a"pro
compliment de la llei vigent.
Amb totplegatiambpretesosargu- posta" és que els nostres benpenEn efecte, la Llei 8/1991 de 3 de ments que defensen unes tals irre- sants oficials es van allunyant promaig, sobre l'autoritat lingüistica gularitats es crea confusiú i des- gressivament no ]a d'unainfal.libilitat
de i'lnstitut d'Estudis Catalans es- orientaciú en el poble i se'l situa quecapsavi noespensapasde tenir,
tableix en el seu article 3 que "I'ús snvint fora del mistratge de la S c ? sin6 de I'estudi rigorós i seriirs que
lingüístic
dels
centres cióFilolbgicadeI'Institut d'Estudis sempre havia caracteritzat els hed'ensenyarnent públics i privats i ~atalans.-laixb passa al final de reus de la tasca de Fabra. Que hi
dels mitjans de comunicació de ti- molts anys de deturpaci6 i negació farem. Quan la docta instituciú ha
tularitat pública ha d e respectar la de la llengua quan, de fet, els mit- volgut esbatanar les finestres, els
normativa establerta ver I'lnstitut ians de comunicació sirn els vers aires "light" I'han agafada drspred'Estudis Catalans"
meshes de catala de la gran massa vinguda; i cal ésser molt valent o
de lectors i oidors, ja que la llengua moltnetdecompromisospera planLa normativa establerta és la fixaI'apren tothom per contagi, llegint- tar-los cara.
da no sols a la Gramatica Catalana la i escoltant-la; la majoria no
Altrament sembla éssrr que
d e Pompeu Fabra publicada per
n'estudia la gramatica, ni les gra- I'esmentat document ha constitu~t
i'hstitut a la seva "Biblioteca filomatiques hn expliquen tot.
una sorpresa per a aiguns membres
lbgica"(7'ediciú. 1933)sinú també
delamate~aCecciirPilolhgica.Aixb
als diccionaris (no apbcrifs) de
d e m ~ t r d'una
a
banda queelsnous

.

" .
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aires no bufen igual pera tothom i
de l'altra que en aquella casa hi ha
qui pot fer el que li sembla sense
haver de donar explicacions al vei
encara que aquest vei sigui també
un docte representant de la il.lushe
institució. Uevat que la Ceccib Filw
lbgica gaudeixi de doctesdeprimera i doctes d e segona...

La devadacio del catala, la seva
evoluci6 pobra i imposada, podia
haver estat fins ara "cosa de tots" i
per aixh tots ens en sentíem una
mica culpables. Perh hi havia un
nord, al@ que vetllava per la Ilenm a . Ara assistim a un estranv concepte de la "democratitzaci6" : els
~aoerss'lian
invertit. La defensa de
,
la llengua noés sin6 una opcibpersonal i a més forqa mal vista en "1s
imbits rnés intel.lectualitzats dels
bcnpc~isants.amh la Seccib Filolhgica al capdavant. Debe11poca cosa
ha sewit tanta obertura!

-

.

Si analitzem els esdeveniments tan
ooc"11ormals"aue afecten la nnstra
llengua d'uns anys en+, ens adrr
nem que aquest prncés 110 té res a
veure amb la casualitat. Es innegable que hi ha un afany sociopolitic
d'acostar el catala a l'espanyol amb
excuses de convivencia i facilitat.
Perb aquests moviments neolerrouxistes havien de menester un
cumplice d'honor: I'autoritat lingüística. El procés de convertir el
cataliendialecteespanyolnoweixiriafinsqueaquesta pseudo-llengua
no enhés al diccionari, fins que no
fosbeneida "corpora tivamen t". Per
aixh la Corporacib dels il.lushes ha
estat el rediicteper a la complicitat
del qual s'han esmerqat mes esforqos, malgrat que sempre en fou
I'ohjectiu primordial.
Fem una mica d'histbria: a I'entorn
del se~onCongrésinteniacional de
la ~ l e i g u aCatalana apareixen un
quanlsdissidentsescandalososque
" a l ~ ú "s'encarrega de "col.locar eshat@gicament"(Universitats. mitjans de comunicacid, editorials ....)
per talquepoguessinexampar Uurs

8

idees falsament refonnistes. Perb
els escarabah dicsortadament pro-

liferendepressa,sobretotquanal@
n'afavoreix les condicions de supervivencia. Altrament en
I'endemig laCecci6Filolhgicapassa
de tenirset membresa tenir-nevinti-un. Multiplicarper hesel nombre
de "mapífics" pot esdevenir peri116s si hi ha inierescos "conj"nturals". Qui els hia? Qui els hi ha
posats? Per que s'han bandejat persones els mneixements i la tasca d e
lesqualssónrecme@sper tothom?
~alauradament,1a"Cec;ió Filolbgicaja noes aquella instituciócientifica, honesta i imparcial. Cal reconeixer aue la hama del"Lieht"6s
"
una jugada molt intel.ligent per tal
de destruir la nosha llengua. No se
qui I'ha ordida perb 6s evident que
el paperdels Pencay,ToutainoFité
-lsprimersescarabats-1ioéssin6
el de marionetes de la trampa mortal peral catala que ha fet caure fins
i tot I'IEC.
Heus aci una prova irrefutable: he
trobat un retal1 de diari de fa dos
anys. Parla de la presentacióal Parlament de la Llei sobre I'autontat
linguistica de I'lnstitut d'Esiudis
Catalans. Ara,al capdedosanys.4~
quan la lectura d'aquesta noticia
esdeveprnfeticamentreveladorade

tut el que ensesperava. El partit del
poder volia que la llei fos aprnvada
per consens, perb alguns partits el Partitsocialista, el Partit popular
i 11iiciatii.a- oosaren coma condirió "r~onPixer"el catala light. Ho
va acceptar el Parlament i ho va
acceptar la k c i ú Filolbgica. Feta la
Ilei, feta la hampa. Mai rnés ben dit.
Aturem-nmaraarespndre-usdues
qüestions:
1- es el Light el fruit i n n m t d ' m
"caswlitat" funcional i simplificaA,.--,

U,,."!

2 - Esta la Ceccib Filolbgica al
margede "pactespolitics"iactua
equanimement, moguda tan sols
per I'interes científic?

LLENGUA NACIONAL /agorrde 1993/NÚm 12

ELS RECURSOS
DELS BOTIFLERS

.

,RobdPmyu

iBl<iei,

Quan m ' a s s a h t o de determinades coses, molt sovint em cau
I'bnima als peus. Es allb que cada
vegada ho vkus més p r d u i , que no
val la pena de lluitar. que sempre
se'n surten airosament, i que els
catalans cada cop en so*
més
malparah.
A la mort del Franco, quan semblava que havia ambat finalment la
nosha hora, van comenqar a sortir
uns acomplexats botiflers pertot
arreu que venien a dir-nos que en
Franco tenia rab, que no calia que
ens miréssim el melic, que els e s
panyols eren superiors en tot; tenien un idioma m& important (el
deCervantes,quasi res!), tenien sentit de I'humor, cosa que els catalans
es veu que ens manca, que eren
generososmenhequenusaltrrssom

gasius, que si el m6n és gran, menhe auenosalhes ens volem tancar...
n~&onexactament.~er~uesembla
auereivindicarel dretala inteeritat
"
nacional pera poder-seobriral m6n
amb igualtat decondicions amb totes les alhes nacions és esser tancat
i, etcetc ...., tot un s e y i t de Mpics,
conseqüt'nciad'un curiós fenomen,
potserdenvatdel fracasdel h8,quan
nomesesvalorava la imaginaci6, la
creativitat, les coses genuines,
I'audicia i l'entusiasme, i quan, recordem-ho, el sentiment nacional a
Catalunya era ben viu; aquest fracas del 68, va portara valorar coma
cosa important la mediocritat, fins
al puntqueundclsnoztresil.lusmes
bohflers. en Tcrcnoo Moco.. (sobre.
nom inventat per un divertit periodista dd"'El Temps"), per la radio
valoravamoltméspositivammtum
acció de la inefable Sarita Montiel,
que no una meravellosa obra de
Margueritte .Duras, que es representava aquells dies al Teatre R e
mea, la qual va menystenir i va

menysprearambmalvoleqa.Iaixh,
exactamentaixo. era esser modem i
el que es portava. Les conseqü@nciesd'aquestfenomens6n.evidentment, un estancament total de les
entitats civiques que només viuen
pendents de la subvenció de I'amo
o politic de tom, que les manipula i
paralitza,ielque haviacomensatbé
per als catalans, ha acabat&per als
un paradigma,
espanyols. TV3
que entre altres coses ha canviat
aquella presentacid i aquell logotip
queens deixavaa tots meravellatsi
cofois, per aquest ridirul hiangle
que no se sap ben bé que 6s.

ALS 125 ANYS DE
LA NAIXENCA DEL
MESTRE POMPEU
FABRA

hi va haverdepatir tant).com perla
indisciplinaquen'eralamésdirecta

L'antifabrisme d'ara no té, doncs,
resdenou. 1 laindisciplina quel'ha
fet renéixer, tampoc. Per aixb ara,
en commemorar els 125 anys de la
(,orep Mirnrip,
naixenqa de I'ompeu Fabra no em
estar de recordar el que ja tillc
La naixenqa del Mestre es va escaure ei dia 20 de febrer de 1868. I tinc explicaten les pagines 75-76primcr
darre1
una gran porquela fita del l25anys ien lesR1-82des~résdelmeo
nosera tampocvista i queel gioriós !libre "A Catalunya. en catala", i
aniversari passarh tambésensepena que fa1mes comprensible que com
ni gliiria per responsables i irres- mé~veIIem faig mésyhima meva
ponsabIes.com sensepenaniglbria regalimi miig davaiit la injusticia,
ha p s s a t un cmtenan tan impar. del vergoiiynsmenyspreu quees tb
tant
el de 1.iiiici de ~ ' ~ ~ p e~~ a~l a ~t é s~a l ]t a f~i ~ rt a ~tingut
ueha
del M
~
~
~
~
~ la nostra
,
llen~ua.

.

Dé, totaixhm'ha vingi1talcap.pensantqueenSalvador Alsiusavalael
llibre de I'lvan Tubau, aquest de la
I ara qiir en faig membria, di16 beii Tinc dit en aquelles primeres pagiceba.
que
ait
que no sé com agrair al Princep nes: "Els diferelits iiitellts de crear
surten amb la
. Deroue
,
d'~ndorraibisbedela~eud'~rge¡lUna academia ben nosha van harecursos, i aquell qu, no
i a l a benemerita Comissió CaSSar sempre perla causa de semden convencer, el compren.
d
'
~a] ~~~h~
~ queellpre.
~
~ pre:~la indisciplina.
~
t Sempre.Exacta~
~
Perqueelsaltresavaladorsjasabem sideix,ia totes]esentitatsmlbrals ment com ha passat en aquests
qui són. i que fan: del Fité. no val la que de totes les terres de parla cata- tcmps d'ara, i que I'autor al qiial
penani parlar-ne,i el FralicescCan- lana s'hanadheritalacommemnra- m'he rrferit no fa pas massa podra
del 6s com en Lerroux. perb pobre cii> que he wactat de fer ben palesa comprnvar mi les pagines 59-65 del
de debb, iin miserable. Per qui.. si amb la publicaci,j dSunar~iccioilari meu llibre "Enhe I'ahir i el demO".
~de la ~l~~~~
~
catalana";
i
i ~ on thdra
~ la sorpresa
~
dc lvcure que
no. gosava qualificar els pahiotes ~
bastos de "gudaris de merda", en tambédirébenaltquenopucdeixar enelmateixlnstitutd'F.studisCataun article a l"'Avui"?. Ell sí que 6s d e ,,,tir
d e cap manera 1x1" ]a en els primers temps de la
un "guerrero" demerda. ial servei
el profund dolor de Filologica es va fomentar, com es
~ . ~ ~ t i fomenta
f ~ bencara
~ i avui.
~ ~
aquest
~ horride I'oligarquiaespanyolista; els ca- constatar
talan5 hauriem d e comentar a dSaquestsdarrers temps lis cuejat blepecatque.decaraalallengua,Cs
coneixer-los;perb,comdeia.sabem d~uiiamanerafTancamentescanda-la indisciplina. 1 en dic "l'horrible
qui s6n. i només se'ls n e u qui se'ls losa.
pecat"perqu&laindisciplinafamolt
vol creure; és massa fhcil contradirmésdificill'establiniciit d'una verilos, perb Alsius, almenys al princi- Recordeu-ho,L'antifabrisme ha es table normativa, una normativa de
pi. parlava molt correctament, no tat
dd'engegaruna enqueSta debb, authntica, tal com ja va ser
soliadircoses tanincreibleccomara que ha demanat I'espai de quake inspirada a Pompeu abra, i I I ~ ~ I I ~ ,
"ahorcar","cma","tome~~s"i t r p pagines scnceres del dian "Avui" ben ~ ~ u nde
y ,la que preteiien impofeitjos", i un etc... interminable que ( l H d'agostde 1990) en la
s'ha srelsindisciplinatsquepatimeiila
esveuque hadresserdcatal&(?)del
dmostrat que tant els enques. nostra actual decadencia. Nci hi tc>rhitur.Sincerammtnohauriaditmai tadors
els enquestats no saben nem, que ja en tenim massa expeque IAlsius apostés pel catanyol. i que ia fa mes de vuitanta anys que riencia".
pelsquiesmofmdePompeuFabra. existeixl'htitutd'EsbdisCatalans,
D~~ tmir unes bones raons de pes. com exactament ignoren que ja fa 1 també tinc dit. en aquelles altres
també una vuitantena d'anys que Segones pagines: ''Es. doilcs,
opotserno es vol jugar la feha?
va
~ , ~ ~ t ique
f es
~ bI'Institut
~ i ~d'Estudis
~ ~ Catalaiis el que
creuen haver posat de
ja fa vuitanta anys qiir ha de fer i
tant per causa de la superbiosa en. encara noha fet el seu,elque I'hade
vqota dels rnatekos membres de la realitzar,no fugint defam i de feina
~ i l ~ l(que
b ~com
i ~mrhav,a
~
expli. amb allb de recomanar oficialment
catelMes~e]aenaqueIIscomen~os,un diccionari engiponat a la bona
8
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de Deu per una empresa editorial. nostrallenguanacionalieS,pertant,
sin6 redactat responsablement pels respectabilissima. i que, perque ho
membres de la Cecció Filolbgica de 6s. l'hem de voier com mes depuraI'lnstitut. Entesos. Perb anem a da millor. sense cap necessitat
pams: quin ha de ser el diccionari d'empastifar-la amb aqueiis centeoficial,el dedebhelque faciautori- narsdecastellanismesidebarbaristat, el per antonom2sia Diccionari m s que els redemptors de darrera
de I'lnstitut d'Estudis Catalans? El hora hi han volgut incorporar. Així
que lhgicament hadeserel resultat éscomfestejammdorelsl25anys
de l'arreplega i dels estudis que del naixement de Pornpeu Fabra.
d'una vuitantena d'anys en@
I'lnstitut ha d'haver fet tant com a
cnnseqiiencia del dmpullament de
ELS NEOLOGISMES
les creacions literkries com d e
EN EL
I'examen de les distintes maneres
ACTUAL
dels parlars comarcals? O bé aquel1
delscinqiianta milions de motsque
diu que se'n dirh Diccionari del caid cilsrllar i cirp.rt(~i~,,,,)
talhcontemporani i quesegonsconveni del 1988 han de fer i de pagar *vui en dia. percausa de la rdpida
~ ~ l ~ , ~ ~ t uevolució
~ i ~ científica
l ~ i ~ i icultural
~ ~ ~de. la
rio?~encarapoaeraquellalheque societat, s'inhodueixen en el catalk
no es podra acabar mai, cada any paraules
a un ritme que, fins
afegint un nousuplementdefalse- fa Pa' temPs, era
La
Par! d'aquests neolobismes
jaments al Diccionari Fahra? O tal
vegada es aactara
alhe que SOn moh tbcnics, usatssolament en
,,,,ldr~donar cateeoria cofirialitat
un camp concret de la ciencia. N'hi
a .i<lUt,lla>anilaii; carñlnnucii,te- ha molls d'iltres. perh, que han as.IJ~,.,briilnica
criiiii,,i~J a S'>lll .in usjieneral~i/atenheIagrnr
coure eii aquella paella que
el del carrer. El quesembla clarhs que
~~slip]emeiit.~
del ,990~
sé cal establir q~iinsd'aquells neole
absolutamentres.Queels elements gismes han d'ésser admesos en el
responsables
facii1 la hia, i d e futur diccionari d e l'lnstitut
resultes. ]'elecdó. pero. oer yamor d'ESudisCatalansiquinsalhess6n
deDC.uidetotsclsants!,quelafacin possiblement el fruit d'una moda i,
sempreseguintlaconsipa iel mes- per tant, no acabaran per generalittratge de Pompeu Fabra, consigna i zar-se. Al meu entendre. hi hauria
eiisenyaments encaminats.com tots d'haver uns criteris clars que persabrm i com I'lnstitut d'EshidisCa- metessin dedecidir a partir dequin
talans sap més rliie tots els catalans momentcal incorporar una paraula
plegats, a depurar i a nacinnalitzar nova i, alhora, que en5 indiquin
Ianristra Ilenirua. vestidaa lacataia- quinaesmptura hem d'adoptar per
Tia i no disfressada amb 1- mil~ors a aquest mot, a fi que sigui respectuosa amb el geni de la Ilengua.
gales de la forasteria".
Aquest és el repte m& important
I bi.: ara jo voldria que I X u eIls que tenim per tal queel catalh esdeil.luminés tots. els de dalt i els de vingui una llenpa actualitzada i
baix. Voldria, sobretot. que els in- amb un futurbn]lant.
disciplinats antifabristes d'ara frsde consci&nc,a, que No cal dir que la Ilista de neologis
sin
cosa en
deixessin de banda la superbiosa mes k enorme. Per la
vanitat, i s'adonessin que la nostra a w s t b r e ~article solament en
llenguanoespasverinosa,quePom- VeUrem una !Jetita mostrar la malo=
de dues pupeu Fabra tcnia tota la raó del m6n partdels quals 6s
deja que el catala es la blicacions penhdiqus ("El Punt" i
quan

CATALA
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YA~)illurssupIemmh~'P~cia"o1"'Avui Diumenge'). Em limito a citar-los. malgrat que en algun
caselcomentan~obrrl'ori~eniforma o formes possibles dels mocs
podria esser un esbdimolt interessant. Classificare els neologismes
en diferentsgrups, segons I'origen:

A'@'ns corresponen al nom
d'una marca comercial rahing
(Punt 2-391).*(Avui
167-91), hnmhgs (Avui 15-9-88),
dudgx (Avui 25-12-88)
2.- Un alhe gmp. el formarien
aquells neologismes que s6n cultismesfomatspercompsici6de
dos elements:
(Avui,
16-1-92)-(Punt
11-588). oxuiotpraoia(Punt24-1-88),
(Punt 18-11-90),
(Avui7-6-91),pis.&
-(Av"¡
17-1-83).
-(Presencia
niim,836), d
.
m ( P u n t 27-4-88)

m

3.- Uns altres neologismes 5611
aquellsqiiesimplem~~iit
sOn fruit
d'uii lec ~iiiguisricdcI'esript<lr1
I'ús deis quals dificilment es generalitzara:m&~uA&(Avui5
12-90),p a ü h d s k ( A v u i 13119 U ) , ~ [ P r e s h c i núm.
a
981). rntnn)iaL(LluisPayrat6),...
4.- Un alhe gmp important de
nmlogismesprové deles onomatopeies, enalgun casintroduides
a través de I'anglhs: cha-cha-cha
(Avui 1 4 - 1 0 - 8 8 ) , ~ ( P u n18-1t
88). Snift(Avui 21-10-83)...
5.- T a m k m d t sovint, el neologisme apareix per I'elisió d'un
elrment: videoclip > rlip(Avui52-92); fer la pilota > a ( P u n t
18-8-91);busca persones > &
(runt 114-91); estar o donar de
baka > h ( A v u i 16-1-88);cursa conharellotge > mnkadh@
(Avui 7-9-88); discoteca > disra
(Punt 16a-88);forndemimwnes
> micra>nes: galeta mana >
ti& la variant de la carretera > la
(Punt 16-1-88) vehicle tot
terreny > tot[Avui 29-1-

LINGUISTICA
88)... En molts d'aquests neolo
gismes, I'elisih d'un element implica el canvi de categoria morfo
Ihgica, habitualment passant
d'adjectiu a nom: gasolina super
> a g e t ( E I Punt 27-10-90);espectaclemusical > m u i d ( A v u i 131-88)...

ELS TEXTOS DEL
TEATRE 1 DEL
CINEMA 1 LA
MANERA DE DIRLOS

dialectal a lanasalització, sin6al fet
que les persones s'hi agraden.

Sorprhn que les mostres del mal
gust siguin a gratcient. 1 és que a
part el concepte d e correccih i
d'inconecció envers la gramhtica, o
la procudia, si voleu.hihaelde1 que
6s o no correcte artisticarnent. Te6.- També hi ha alguns casos
nim proves constants d e
R.V. Gras
d'aparició dennusgentilicis: h
l'arbihanetat amb quP hacten la
El discurs oral pot invalidar el text. llengua els qui no la valoren enllh
cehauta (Avui 30-1-92),
m[pnrtc-riqueny deNovaYork] i no solament perque I'entonacih delacomunicacióprimhria ni tenen
(Avui20-11-YI),nicas[Nicaragua] potsugg~relconharidelquediuen gens de sensibilitat per als sons.
(Punt 17-U-Un),fr
[els de les paraules; em refereixo a tots els
altres trets proshdics, lingüistics o Pel que fa als textos teatrals. si c o
la franja d'AragG2-1-89),
no. que són anormals. eshidents o men+vem perla tragedia grega en
mess3xiiAvui 21-11-90) ...
sorprenents. que ens disheuen, i la traducciódeRiba,veuríemqueel
Evidenhnent,ensoblidem demolts esdevenen més importants que el nivel1 d'aquestes obres obligaria el
altres a- u p. s , entre ells un de molt text mateix.
director a esser molt exieent en
ampli, pcrh crcc que shn mereixeI'elocució. Abans de 1'esh;di dratant pel rertoton la proiffcih profssional matúgic del text hi hauria de fer el
dors d'un estudi a
nombrecom per la complexitatque de la veu. el volom, l'entorn.afavo- del IPxic, de la sintaxi... i de les
reixen I'atcncií, en la forma com al.lusions al camp de la mitologia
en presenta I'adopcih.
sona el text, els encrrts i els desenper asseyrar-se que els actors diA part d'aixo, ens trobem amb al- certsprenenrelleu.Hihadificu1tats
rien exactamente1ques'hi hadedir
guiis problemes sobre la forma que en lesneutresqueun actornodeixai com cal dir-ho.
han d'adoptar aqucsts iious miits. ra perccbresi no hadecridar fortun
Es molt frequent que els escriptorsi personatge: "Cenyor!" Recentment, Qualsevol descuit posana en perill
penodistes dubtui cntrc m6s d'una en les composicions catalanes, els la "histhria" i, el més important. la
forma a I'liora d'emprar-los. Tenim cantants fan I'efecte d'haver estu- manera com la histbria 6s contada,
algunscasosmoltcuriosos,compcr diat en escoleson no han previst les el gaudi de I'estil, el ritme, la melo
9- nrressitats del catalh, perh tarnpoc dia, els girs, les paraules. Els direcexemple el mot -(Aviii
8-51), que habitualmeiit en la Ilen- lesdel frances!Nosecnm resnldran turs del teatre anomenat "de text"
y a oral és conegut per ~QEX&%L i els acabaments de moltes frases de sesolenadoiiar dela fragilitatdeles
quenoconsta en cap diccionarinor- I'operisticaqueesposaenescenacn paraules quan passen d'escrites a
matiu. Méscasos cc~nflictiussóne una Ilengua en que hi ha mudes tsserpronunciades;deuserperaixb
r;2nel(Avui 9-2-91). =(Aviii
que. tanmateixsunen i quesón una que Eunpides, en la traducció d e
9-3-88) o sci3mer (Punt 6-11-50); de les ncuhes que sota noms diver- iüba no el sentim!
nar(Punt 14-1-HH)o&(Punt IR- sos hnbern a Europa. Convertiran
1-88);chur>a-chuos(l'iint 10-8-88)ri una vocal inchmoda en una alha? La dificultat de comprendre mots
desconeguts o que van lligats a as(Avui 19-Y-91); smff Faricii el ridicul. Perh en catalh. ia
,
sumptesmoltallunyats de la nostra
(A;.ui 21~1[1-88)n d ( A v u i 10-3- nu ve d'aquí ...
quotidianitat no és insuperable; hi
91); 1 tr' (Aviii 17-3-91) 0 e
831);b
El teahe i el cinema encara no gale- ha I
"
' de ~I'elocució (suti^.^^^^^) o
3. gen d'un het tan poc afavoridor bratllo encanteri pel que en origen
com la nasalitatque sentim en certs vol dir). Em refereixo a aquella ela3.91),,. rer tant, des
qU1S'OCUPende la boracih concreta dels mots i de les
qiiraquestsmots tenenunúsgcne- nOtiCi"s.
relacih
de
la
sxiologia
amb la Ilen- frases que els bons actors coneixen i
sena bo d.cstablir quina
gua,potserja tenenclassificataquest ouecnnsisteixa"formarr'laoaraula
la forma més adroiiada.
2~
frnomen i amb el nom que conti- perquees faci visible; d'unamanera
Tunt dr bnque LLENGLIA NACIO- nuarh a la llistadelsparlars que han u aitra coincideixen amb i'escola d e
NAL ronfribucixi a portar u fermv caracteritzat un sector manifasser la Sprachgestaltung.
aqueslu tusca.
de la ciutat. Tothom es pot adonar
En unalheexhem deladesplegada
que el parlar denasal qualem refereixo no depen de cap tendencia de textos, hi trobaríemelsdel teatre,
si fa no fa, de boulevard, com els
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represmtats I'hivern passat a Barcelona. textos en que la descuran~a
en la manera de dir-los 6s total. inherental tema,al context social dels
personatgesmarginals ...Tmmateix,
aquestes obres laxes, plenes de davallades a la colloquialitat no catalana, mostren una coherencia que
desapareix en la forma oral.

ginava als escenans. no van suposar capvalor perdurable, mdgratla
bona inteni-ió.
-~
~

P R E S S I~ O L ~ T I C A
1 PRESSIO FISCAL A
LA TARRAGONA
DEL PRIMER
QUART DEL SEGLE
XVIII. LA LLENGUA
CATALANA EL 1725

Als textos que d'antuvi (per p r o
postesd'estilod'alhammajdegaden el catala, no hi cal fer comentaris. Al cinema, feta I'exclusi6 de la
tragedia haduida per Riba (potser
ens n'hem d'alegrar), hi bobem tots
Hi hafaiiadesqueprovenendel text els altres tipus de text citats, amb
mateix,perhn'hih~d'independcnts més incoher~nciesorals i sense
Mand Giiell i Itinkeri
del que hom ha escrit; trencaments I'oportunitat d'eliminar-les.
entre el moment, el Iloc. el perxiAlsmusicalspot passar qiieel com- "Mai el sentiment catala no ha tinnatge com
un
no
positor desconegui que en una pa- pt tmtaforsa irqmbativitatcom la
s'expressa com un quiiiqui, ni a la
..
raulahi hahiat,onenespanyol
. . hi ha vigilia deladesfeta wagicade11714".
,ttvr.>*.
diftong,oquel,accentuaciúnuroin. Pierre Vilar ciipsava aixi I'csperit
Enheelsdastipusdetextcitats.n'hi cideix en I'una llenrua i I'altra. que es viuria a mitjms la segona
ha de ben di;ersos: els del teatre L'autur de la Ileha, tampoc no d k a d a d c l ~ ~ 1 1 1 . L a d e s f e t a a ~ 1 1 ~ f i
baduit(clissicono)ambconcessio- escnuhabitiialmentencatal~,nose referencia(l'lldesetembredel714)
nsrxcessives. En alguns, s'hiobser- n'aduna; Ilavors. si el director con- pOSaVafi.3tota linanaciói la sotmeva un afany incomprrnsible sidera aquestes qüestions massa tia a una alha naci6 cn ple prnces
d'acostar Moliere o Shakespeare a siibtils i que no valen afegir-hi una politicd'absuliitismecenbalitzador.
la situació del catali avui en uria nota, els actors s'exclamen, inútil- En mans dcl po~lerborbhnii, CataRarcelonad'escassissimesacpiraciw ment, d'haver de cantar o de dir lunya s'hauri d'empassar tots els
ns(quenosabemsi ja existeixoalgii malamentel qiie tota la vida handit canvis sncials. econ6mics i politics
pmsa que hauria d'existir). Si en bé. La mateixa lletra (amb tots els que els ci~nqueridorscreuraii
t
una seda adients per a I'obligada iiitepació
aquestes traduccions rebaixades, hiats) hauna p a s ~ com
que fnrmalment s6n molt allunya- davant els ullsd'un lector atent;pel dinslaCorona hispdnicamon~~polidesdeI'oriirinal.en
reiiresentar-les fet d'atenvrr I'oralitat els textos es tzada Per Castella.
m
.
hi rebaixen lescaracterístiqiiesdela tomen perillosos.
Els únics caiivis que aqrii eiis i n t r
fonPtica catalana, ens trobarem daTota protesta quereclami méscine ressen són, perh, els socin-econhvant: adaptacions per a mpnors o
ma, mes videos i mes segons ,quin mics i mes coiicretament, com van
adaptacions menors?
teatreen catala resulta corprenedo- influir en la Ilengiia i en la hisenda
La manera d e dir-los no sol ajudar ra. Un filblegprefenr.i un kpanyol dels catalans. Per aixh estnichirani,encaramenys,refor~arcIs textos decent a I'escenan o a la pantalla, rem el present article a partir d'una
escrits directament en catala, de quenopasuncatalAimpresetitablc. dualitat fatal, Ileligiia i fisralitat.
tema actual, de nivel1 literari, en Perh el públic no es compon sola- perqu6entenemqueelconquerid(ir
que I'autor, per por dels prejudicis ment de filhlegs. i elis conformem va venir a arrabassar als catalms,
man's land" lingüística un se sent a inentalment tendim a dispensar les
cobert dels atacs.
faltes. oueabibu'ün a causes aueno
tenen res a veure amb I'honcstedat
La dicci6 sol esser ambigua en els deis qui en
textos bilineües.
en els auals hom
~"-~--.
pretén de refl-tir-hi la "realitat", 1.a Ilenpaoral noésun tema prou
unarealitatquebiementrelesdlf~ seri6s al teatre, als espectacles i
rents que el panorama del país p r e menys enrara al cinema, on invalisenta. M& que no pas derealisme. daqualsevolintmtdecrear-hiobres
diria que es hacta d'un cert natura- d'art. Aquesta situaci6noafavoreix
1ismeingmu.i vull recordarqueles els textosdramAtics. nilesarts esc&
mixes de m0116 que el teahe natu- niques. N la culhra de debh, sin6
ralista, amb pnüja de verisme, ha- una cultura de circumsthcies, gairebe de per nure.
~~
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La literatura castellana. florent el
segle anterior, havia marcat unes
pautes culturals a tota la Península
i havia dunat un empit al seu ¡di+
ma, que es deixava sentir molt fortament en el Principat.
La~rps"6inic'.lectua1~r"-cñstr'1ana, ja s'havia iniciat el segle XVI,

amb escripiors com Luca Marineo,
d e la m i del qual, seyons
I'histnrtador ,\iiloni~inion.li,;\,ii*ii
srbrtit afirmacig,n\c<im ara ' I i Icngua española hazc ventaja a todas
las otras en elegancia y copia d e
vocablos (...) y la causa d e ser muy
m65 perfeta que todas las otras lenguas vulgares es por la conformidad que tienecon la latina ( . ) donde más polidamente se habla cel
Ilati> y donde masperfeta quedóes
en Castilla".
Dins el marc peninsular, I'idioma
castella esdevindrh quclcom scmblant al quc en cl segle XIX fou el
francés,oalqueavui ésl'angles. Els
eshidiantsdedretaprenicnjuiitamb
el Ilati el castella, i el prestigi litera6
dequegaudia havia estatcliusa que
bona part dels escriptors catalans
passessinaescnureencastella.Forp
il.lustratiu 4s I'exrrnple d e Jeroiii
Pujades, I'autor del famós "Dieta,¡",que va comenqar la seva obra r n
catala. perb acaba les dues terceres
parts en castella.

El poble catala encara no havia entrat aire en contacte amb Castella
p i r iiiiciar cap pnici.\dt diw<-atal,iiisr,acii> Di. Irt ver, 1637.. cl ,iurisla
Didac Cisteller (autor d'uii famós
"Memorial en defensa de Iallengua
catalana") ja assenyalava que a les
conhades de Tortosa, Girona i Lleida, veien algún castelli nomes de
tant en tant, cada dos o tres dies, i
qucsolienvenir depas;pel quefeia
a indretsmPsinteriors, Solsona, Vic
o Urxcll ".. si ven algún castellano
es por milagro ..."
A I'imbitoficial també imperava el
catala. FI govem i I'administració
del Pruicipat iiomCs s'expressava
cii catala: actes, constitucions de
Cort, disciirsos parlamentaris, etc.
Adhuc en adreqar-se als rcis de la
Cnroiia castellana, ni>drixaven de
fer-lioencata1a.i rnrnigdelñguerra
deSuccessiócapsmilitarsaliatscom

torcn l'almirall angles Wisliart o el
general frances Guerchy, s'havicn
d'adrgar al goverii local barceloni
en catali.

En hrnbits academics d'alta vnlada
(Cervera, 1'AiadPmiadeBmesLle- PRESSIÓ POLiTlCA CONTRA
tres, etc), imperava el castella. par- EL CATALA. 1715
lat~elsnoblesquehavim~assatpel E,, .IS pniners
de la pl,stgiirCol.legi d e Cordelles (o Real Semide slicceusii>, pri.viament a la
nano d e Nobles d e Barcelnna), on redacciódcl Dccretde Nova rlalita,
jesuites
havien tiilgiit Cura de I'lntendent Ge~ieralratifio va escastellanitzar al mi.s possible tots
uil itlfome consu~tiuper asels seus pupils (com havien fet en sessorar Madrid de la realitat catatotes les %ves escoles al Prilicipat larla,i p r qLie
~ feia a l,idiorna,
des del segle XVI)
vaira:"... xilamenteablam en su lenperh
nomes fria
als gtla rnatenia <PIScataians>, y ninambits m,+ cultes, car el poblc ,lo @n comúnasta ahora exribia!sino
cntenia
altra cosa que el catali, El es en Cathalan, sin practicarse el
s i n d e urgel,lita de 1630 es dispo. umdelaIenguaEspano1a;bienque
sava I
' de predicar
~ en ca. ~ esta comutimente
~
se~ entiende ~por
tala: .,y comoen este PrinOpadode las personas que Iian seguido los
E"dios de Lrhac; peroen nada d e
,-ataluíla otro lenguaje que el
thalannolepuedanpercibir la gen- IdGvnte
Rustica".

que en todas las Escuelas deprimeras lehas. y de Crammatica, no se
P
~
~
1
~
~
~
~
(:"'h"at1a *'2i'rihir~iiIlablarc,n J
dentro de las Escuelas". Amb tot,
Felip V,a la Nova Plaiitaes limita a
iiitroduir el castella a la Rrial Aiidiencia. i'er una memhria de prnstesta que el 1716 els jurats d e Mallorca van a d r q a r al rei, sabem que
lesordrescursadesencastellaperla
Reial Audihcia causaven la incs
gran confusii,, perque gairebé ningú no el sabia, i els batllcs i jurats
mallorquins no entenirn les ordres
que devieii exccutar. Tampoc no
podicn consultar amb iiiri~ú,be
perque ningú altre no coiieixia el
castella, bé perque i'afer de que es
tractava era lnassa delicatperquese
n'assabentessiii persones alieiies al
govcni local.
Putser el Decrrt de Nuva Planta no
va especificar-ho del tot, pero les
reglamcntarions que se'n derivarrn van posar especial cura la qüesti6 contra la Ileiieua catalana. Tosé
Rodrigo Villalpando. iiishuia els
nous corregidors sobre aquest afer:
"pero c o m , a cada nacion parece
que seiialO la natiiralqa su idioma
tiene enest<imucho que
vencer el arte y senecesita dealguii
tiempopara lograrlo. y masqiiaiidu
el genio de la Uacion como cl dc los
Catalaiieses tenaz, altivo, y ainaiite
de las cosas d e su Pais, y por esto
parece comhciiieiite dar sobre esto
instmcciunrs y providencias mui
templadas y disimiiladas, de mallera quese colisiga el efecti]sin que se
notrrlcuidado."Sabienque" ... los
Catdaiies sentiriaii mucho que se
les despreciase
~
~ o violentase
~
el? ~
esto ..." is'estaven deprovocar quelcom. FrancescFerrer iCironésaplega aquestesnoticies i nioltes més ~ i i
la seva obra sobre la persecució política la Ileiigua catalalia,
L,

teordinaria (...) mandamnsa t a d o ~ El Consejo deCastillaqueva inforlos
que tienen
de al- mar F,elipVsobrcel Decret deNova
mas, que m a n d o enseñaren la doc. planta, l,aconCelle imposar rl caste. Apxap"ambi'ajutdel'eiicalpment
~inaChristiama.segúnlesestáman- lliatotelmúnjurídicde~atalunya: delfuncionariatcastell~,uriidioma
dado,laenseñensiempreen lengua plets, processos cjv,ls i cñminals, forani, qiie ja s'havia introduit en la
corregidones,
~ ~ i ~ ,~ f i . literatura del país. ana prciient cos
Cathalana.paraquetodosla entien- ~~~l ~ ~ d i &
dins la vida social i jurídica dels
dan, y sepan lo que han d e creer y bunals de rustiCia. etr. T t a m h ~
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PRESSIÓ FiSCAL. ELS
PRIMERS ANYS DE GOVERN

MILITAR BORBONIC. EL
CAS DE LA CIUTAT DE
TARRAGONA
El julio' de I7l3 la ciutat de
gana va ser lliurada a les *'pes de
Frlip V en virtut del pacte
d'Hospitalet. En els mesos subsegüents, la maxima autoritat de la
ciutat, el cbnsol en cap, era supeditata la jerarquia de govern militar

borbbnica,concretamentalmarqu&
de Lede i al duc de Phpi~li.Per damunt aquests, nomes hi haviaa
I'lntendent general JcwiPatiiio. que
responia davant Felip V.
Lesdespesesmilitars delacampanya de Catalunya es faran gravitar
sobre els pobles i ciutats del Principat. Tarragona, placa forta i enclau
portiiari ideal pera I'abastimcnt del
setge de Barcelona, va veure's obligada a contribuir amb sumes tan
altes, que duplicarien. triplicarien i
qiiadriiplicarienclpressupostordiiiari del municipi.
En aquest piint, les actes municipals que donen fe de
de'
Consell, podeii assabentar-nmdel
procés que va
Tarragona en
aquella mnjuntura política, u11pro-

empraven M) dels seus conírares i
quahe embarcacions, per al carregament i descarregament a la costa
tarragonina. El 22 d'agost de 1713
elevaven una queixa al Consell en
aquestsentit,preocupatsperquPen

el trasbals d'aquestes jornades ja
havicn perdut dues de les quahe
embarcacions,

mbfegues(matalassos)peralatr~
pa. EIConsell, quenomésen disposava d'unes 1 9 , els les va hamehe
amb tota la bona voluntat. Poc després les va veureretornades, per ser
insuficienb i augmentada la demanada en 1.500 mhrfeguei. La feina
va serpera fabricar-lesen pocs dies
i poder Iliurar-les a temps. Va
subhastar-se la feina a un equip de
quatre corders coneguts de la ciutat, que les van
a lliura
ga, Despds
emplenar-les de
palla o quelcom tou
era una
nova despesa a afegir,La
de
les mhrfrgues, a mes dlís lbgics
maldecaps que va ocasionar, va representar al
una despesa
de 2.0W 11, El mal son reapareixia

El gremi de pagesos també va
veure's obligat a fer 'extres'. Amb
motiudels"repartimenb" pera les
cavalleries de I'exercit, la ciutat de
Tarragona devia aportar 206 quintals de fematge (8.569 kg.) i actuar
subsidiariament si algun dels poblesde lacomarca trigava acomplir
la mateixa obligaciii. Aixh passava
de 371 es repetia tambe a
dos anys mes tard, quan el commprincipi de 1716.
dant de la placa tarragonina i el cap
b) Per a I'exsrcit eren necessaris d'un batalló suis es presentaven a
una serie d'elements per a fermi- casa del chnsol en a p demanant-li
nimament confortables els cam- 600 mhrfegues. abans de tres dies i
paments: palla, Ilenya, oli per als no volien les usades, car havien de
Ilums, etc. Tota la qüesti6 dels ser "bones".
allotjaments de la trentena
21 de setembre de 1715 el sotsd'oficials que tenienaquestprivi- delegat de I'lntendent General
Iegi, forma part d'una
2.290 quintals de llenya i 200 de
molt mes ampla i complexa. diff- palla per al consum de la tropa fins
cil d'escatir en poqiies paraules. a
de 1716,La ciutat
negh

dubte va constituir una de al.legant que ja feia despesa de 4W
Iescarreguesmés tediosesidures 11, mensuals en concepte de Ilenya,
que van
de
carbóoli,candelesitotderoxsmés
césfacilmelltextra~olableaqualsehabitanb de la ciiitat, ja que ens pera la tropa.
vnl indret del Principat, i perfectaciinsten evidencies inqüestiona.
meiit exemplificador de la realitat
hlrs
ao,iest
C) On m6s va deixar-se sentir la
.... . ~.
~
1~
catalana d'aquells dies.
pressid filispista fou en les impoTornant als complemenb necessasicions fiscals.la
tingut ocaL'aportació de la ciutat pot dividir- ris per a la vida del campament,
siódeveurecdmI'aferdelesl..WO
sr en tres apartats: a) aportaci6 hu- direm que el
de 1713 el
marfegues havia costat 2.000 11. a
mana.b)aportaciómaterialic)apor- marques de ~~d~ demanava, d,",,
la ciutat.
tacid economica.
d i ñ ner
a I'alhe.
a escal.~
~,llenva
, oer
c
a) L~ primera inshiiccií, del mar. far-seelssoldats.Sinoescompliala A la sessid de 15 de novembre de
quesde ~
~
d
~hes sevapeticib,
f
~
amenayava
~
d de feranar
~
f 1713~ el consistori
~
~ municipal
~
~es
<iutadans al portal de la ciutat, a cercar llenya per la hopa a les queixava de l'enonne despesa que
per tal de verllar que no hi s o r ~ s propietab privades dels ciutadans representava a la ciutat abastar
no autoritzat, ~~~~~t~
tarragonins. El Consell municipal dihriament I'ex&rcitambIlenya,oli,
gilantss'u~itzaranmése,idavant s ' a p ~ e s s ~ a c o m p l i r l ' e x i ~ c i a , pcandeles,
e~
etc., i pressupostaven
amb unsaltresmlitirisrepressius: no va trobar llenyapelspnbles dela aquesta despeca diaria en unes 40 o
per impedir I'eixida de morosos. vorain'hagu6deferbaixardelCoU 50 11. Si la xifra era real, la ciutat
h a d a desemborsat, desde quahe
El municipi elspagava un sou de d r Ralayer.
mesos abans, més de 1 6 . W 11.
40 11. anyals.
A priiicipi de setembre de 1713 les
~~

~~

~

~

~

~~~~~

El gremi de pescadors es veie greu- autoritats exigiren el Iliurament, El decembre d e 1713 un decret d e
pejudicat perqu+ les hopes tambéd'undiaperal'altre.de1.200 I'lntendent Patifiogravavalaciutat
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amb I'anomenat "quarteratge
d'hivern". aoarent 'donatiu' aue
sukaga~aelmantenimentdelsetge
de Barcelona. El decret deia que
esoeravenretre totaooosiciúaquell
mateix any, pero que " ... la pertinancia de los didios rebeldes <de
Barcelona> ha obligado a himbernar en Catalunya todas las tropas
destinadaspara el sitio dersta Plassa...".S'havien de pagar Y.0W rals
de vuit eii tres mesos, desernbre de
1713 i geiier i febrer de 1714.

res de tota mena: pregons públics, norcafossinrestihiibi,acanvi,ei1lorarreca~tadors.tancarlesportes ~a el perdó zeneral per a tots els
delaciutatiposar-hiviglhncia(per- exiliats espanyols i per a tots els
que noescapessinels deutors) i fins condemnats per austriacisme; així
i tot, enviar els manaders casa per mateixdemanavaelreconeixement
casa.Nom6sllavorselsresultatsvan de les distincions nobüihries atormillorar. oero encara no va poder- eadesoerCarlesilarestitu~6,equise cobrar uiia bona part del que tativament,delsbénsmatenalside
liom pretenia. A la sessió de 19 de dret."
marq de 1717, els cbnsols confessEs tractava, doncs, d'una amnistia
avenla sevaimput~ncia:"fonchpro
posat per los Il(ustr)es Consuls que total. d'un perdbgeneral queprete
niafer desapar6ixeroponentsi eneavent frtperpart de la Ciutat quanmics, i que acabava definitivament
tas diligencias han estat possibles
A la fi de maig de 1714, no havent ver a cobrar dels naturals de la la p u p a per a la corona hisphica.
pagat encara I'esmentat quarterat- p(rese)nt Ciutat lo compliment de
ge, el Consell 'plorava': "Fonch prola Real Coiith~bucio.com consta a REPERCUSSIONS DEL
posat per los Tl(ush)esSrs. Conslils
V.S. y avista qiir ni perla medi de TRACTAT DE PAU A
que per ocasio dels crescuts gastos posar granadersper lascasasni per TARRAGONA
quotidiaiis que te la ](unt)a per a altrequalsevol medi haja intentatla
Coneixem les repercussinns que
acudir puntualmrnt a todas las deciiitat no ha pogut conseguir ch>o
pendencias del Ccrvey del Rey han p~caiisadelagranmiseria hi ha en aquest hactat va tenir a la ciutat de
quedaty estan totaslasadminisha- los individuos de d(it)a Ciutat...". Tarragona. Un esclat de joia va recions (...) agotadas, y los arrenda- C'havia exprimit el poblc fins a no cbrrer tots els carrers i era generaliments extenua<t>s, de forma que poder mes i no s'havien estalviat tzatelprnsamentques'iniciava una
los Il(ustr)es Srs. Consuls ]a no sa- esforlos ni iniciatives iniqües o poc epoca de caiivi, tot deixant enrera
injustícies i repressions.
ben deahon llansar nia per a acudir
ortodoxes.malrratsaberauee1con.
al credit."
tribumt es hobava al límit de la Duraiit uns diec va fer-se sentir un
clam austriacista, clandestí i
A la sessió muiiicipal de 25de gener seva capacitat.
d'amagai, perh suficienhnznt fort
de 171Sel Cunsrll exposava la trista
situaciú de la hiseiida municipal. E L T ~ A C T A T
D~
perquedeixésconstincia oficial.Va
tocar el rcbrer a alguns felipistes
Havien desernbursat un total de
32.000 11. drs de mitjan 1713, i n o E130d'abri1de172sFeli~Vsi6"ava
localsi no van dubtar a denunciarmés 7.000 11. cren imputables a la Un 'Iactat depau amb I'em~erador ho a I'Ajuntament, el qual va fer
despesa ordinjna de la ciutat.. O Carle5 d'Austria. El Borbb perdis aixecar-ne actes notarials. Les desia, que havieii hagut de sofrir una Flandes, Carden y a ¡ Sicilia, ¡ claraciomidenún~esd'aquestsciudespesa enhe quahe i cinc vegades l'au"ac
renunciava formaLrnent tadans"mod$lics",ensmoshenuna
suprrioral,habitual. yinformeque alsseusdretsalacoroliad'F.s~an~a. breu panoramica de l'ambient que
hi afegfix: "S'hi esviviaaquellsdiesi tambCdel pes
el 31 de gener scgiient presentava
una comissi" de comptes, elevava e " i ~ u l a v a (article IX) perPetual queteniael 1725elcatalirnlasocieoblit, amnistia i restituciú de béns, tat tarragunina,
la xifra gastada a 35.00011.
drets.. dienitats i llibertats Dera tots
Endefinitiva,lesdespesestotalsha- els súbdits d'una i altra banda.
gudes en els primers anys (1713- Aquesta darrera cliusula concer- LES DENUNCIES D'ALGUNS
1715),~ercausadelasihiarióbel.lica
nia. doncs. esoecialment a l cata- FELIPISTES
. .
que es vivia al país, podien haver lans. 1 la reparacib de moltes de les Aquestes declaracions, que porten
estat de I'ordre dc les 500íK 11. injusticies-no totes-comeses Ila- datade 19demaig de 1725i figuren
vors de la repressió, i la tomada alanotariadeBonaventuraPrats,el
aproximadament.
d'empresonats, emigrats i exiliats, notari queesc~viaelsprotocolsdel
El Consell va haver de recaptar talls
acabaren d'endegar Catalunya cap municioi en castella. es troben ser(iaxes per capites) enhe els habia una normalitat submisa."
vades I'Arxiu ~ i s t b r i c~rovincial
tantsdelaciutat,pertaldesubvmir
de Tarragona (regishe 364). El pria totes aquestesdespeses. La pobla- Jaume Cobrequés ho explica així:
merhistoriador queles haesmentat
ció no va poderrespondre i des dels "L'emperadorrenunciava alacoro
sembla haver estat Anton lordh. de
primers talls, v a n ser molts els deu- na d'Espanya. es comprometia a
l'obra del qual hem exhet la retors. Els cbnsols van exercir mesu- col.laborar perque Gibraltar i Meforbnc-ia anivistira~

.
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secuciii contra els austriacistes devia haver estat dura. No devien ser
p ~ x els
s qui s'alegraven de poder
recuperar la Ilihertat i el seu pahimoni. La gent s'envalenti i algú va
haver qiir gosh pmclamar Carles
III. Van a d r q a r la ira acumulada
contra aquells conciutadans que
havieii seguit el jocalnou rPgim, els
"bntiflers" que se'ii beneficiaven:
els Girona, els Duran. els regidors,
etc. Les portades d e les cases
d'aquests "botiflersurbans" vanser
apfdrcgades pel poble.
Perh el que tamht Fns iiitrressa recalcar, sobretot, és la considerad6
que rep la llengua catalana. Les tres
primeres declaracionscoincideixen
a titllar-la d e "llenrrua vulrar".
,~. com
si fus menystinguda o menyspreada. Hem d e veure aqui la ma del
notari que protocolitzava les dcclaraciolis, un funcir>narique segiiia el
j~ al nou regim, amb la consigna
d'anorrear I'idioma catala. Nri
crcicm que hagin estat els declarants qui menyspreessin en les denúiicicsla seva propia llengua, perque, molt possiblement, era la que
millor sabien parlar ...
EL CATALA DECPRES DE
1 7 i 4 : "TOCAT" PERO N O
ENFONSAT
A la f i
segle XV1ll, a la decada
Iinranta.
I'ínclit Iiistnriadnr
Antoiii
Capman~,
la wva
admiraciii Per la glhria de la Iiaciii
brn Palesa en le
famosaobra"Men10nashist6ricas.~~",

comenta"asobrel'idiomacatalaque
era "... un
cial, muerto
delasleaasY
de Europa."

antigiio provinPara la
desconocidodel
Iesto

en destaquen una muni6: Josep Ra- castellana que accentuh el govem
mis i Ramis, Dunaventura S r r a , Jo- central. El poble mantenia viu
sep Soler ("Les cuques d e seda''), I'idioma en la seva parla quotidiana,
MarcAntnnid'Orellana("Catalogo iensconstaque~dhucl'administraa6
y descripcio dels pardals d e localesveiaobligadaafer-neúsquan
I'Albufera de Valencia", 1792). Vi- calia emetre circulars d e tipus fiscal,
cenf Mas ("Metode nou per fer ab i volia fer-se entendre.
totaexactitudrellotgesdesol"),etc.

EnelvolumdZstimaa6d'Anendammh
d e l m q u e e s s e w a a I'Aniu Municipal de Tarragona, figuren algunes
butlletes impreses en catala amb el
text: "allotjará en sa casa un Soldat a
discreci6 donantli ... cada dia, fins a
que haja pagátloque estádeventa la
Real Contribuci6. Tarragona ... de ...
de 1 7 . .Laciutat."Lacir~ilar,queera
d e 10 d'octubre de 1797, i'emetia
I'ajuntamen t d c Tarragona i
l'adrwava als deutors per
. QUP
. satisfessin l l u r s d e u t e s s u p o r t a n t
En I'ambit d e I'ensenyament, dins
I'allotjament d e soldats.
la primitiva i insuficient estructura
dnccnt de I'epoca, hi ha prou raons En l'ohra d e Jaume Siibreques que
peracreure que lesclass;sd'estudis hem esmentat. consta la reproducciii
orimaris coiitinuarien de fcr-se en d'unabutlletadel'ajuntamentdeSant
catala, I'única llengua que enten- Martíde Pruvensalsde IOdemaigde
dria I'alumnat. Nogensmenys. cal 1x1 5 que comminava un vei a com~ues'endecuinrnésesh~dissobrela 1'1ir el seu pagament cadastral. La
qucstiii,pcr tal d'cscatirdel totamb butlleta, tambe era impresa encatalh
qiuna Ilengua s'ensrnyava o rscola. (tomo IX)

El íetquealad&cadadels7Ohomíes
diccionaris catalans-castellans (J.
Broc, J. Miret i Güell. J. Marti, A.
Vidal, etc), i que gairebé en tot el
segle XVnI s'observi una multiplicaci(>d'obressobregramhticaiapologiesdel'idioma(C. Ros,Manuel J.
Saneloi Lagardera, Ant«n deBastera.1. Ferreras),demostra queaquest
estava d'allh mes uiu en la societat i
en la cultura catalanes.

Pel que feia a I'ambit admhistratiu Ni amb un castella que va ensenyo(encara que rl castelli havia estat rir-sr de la literatura a la península
introdi~itmajoritiriamentisistemh- iberica, ni amb un poder politic que
tica en els hrgans de governs jurí- va dominar els mecanismes
dics i I ~ a l s ) com
,
assenyalen els d'aculturaci6social.vapoder-sean*
esmentats Ardit. Balcells i Cales en rrpar la llengua i I'idioma catalans
llur capitol sobre els lírnits d e la despres de la desfeta d e 1714. El p o
política castellanitzadora, el catalh der passiu del puble va tenir, en
va continuar essentlallenguad'ús, aquest sentit, u n p e s especific i deciperexemple,aI'OrdredeSantJoan siu p r r a superar la crisi absolutista
de Jerusalem, en el Gran Priorat de que encetaven els Borbons. La m<>
Catalunya, i en la majoria dels gre- narquia i el poder polític espanyols
mis urbans;afegiriem que tambeva nomésreeixiran enla desqualificaci6
continuar emprant-se en notaries que faran d e la utilitat i srriositat del
parroquials, en la majoria d e rela- catald, finsquea la fi del segle XIX, la
cinns mntractuals. etc.
Renaixenfa retornara la dignitat somorta d e dir-nos catalans i de parlar
A 1, catalunya
d*epoca moderna
predominava la culhira oral sobre el catalh.

Era una observaci6 massasevera, si
lenim en comPte que
imbits
d e la ttcnica més erudita que es
nr, po,jia ser d.alha
si r,index d'analfabetisme podia BIBLIOGRAFIA
drsenv<ilupara en el Principat. el
no va lestarPas eliminat, situar-sealvnltantdel~ll-95"/~.Aixb
ARDIT.MANUEL.BALCELU,ALRERT.
aixh prnu
els tractah vasalvarla llengua del pais,perqui? SALES. NURLA: Histbria deis PaisosCaque hom va escnilre en el
va impermeahilitzar la societat da- talans. De1714a1975.CwrdinadaperA.
XVTII. Ardit, Balcells i Núria Sales,
la
d.aculturaci6 filo- Balcells. Edhaía. Barcelona, 1980.
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1 LLENG

FERRER 1 GIRONES. FRANCESC: La La sihaci6 general de la llengua proveti els nombrosos exemples
penecució política de la llenpa catalad'alhes paisns i nacions. des dels
na,(YPrl.),Edioons62. Barceluna, 1986.
flamencs de Relgica fins ñls qurheGARCIACARCEL,RICA
Historia
R ~ ~ : D'enhada el cas del cinema. Per
uesos del Canadb, des
txecs
de Calaluna. Siglos XVI-XVII, l. Ariel, entcndre'l, s'ha d e plantejar dins el ?
1 els poloiiesos fins al cas d e FinliiiBarcelona, 1985.
context general del conflictc social
dia. Nomts cal tenir unes orientaJORDA 1 FERNANDEZ, ANTON: Pir- enque es trnhha la Ilengiia catalana a
cions clares i voluntat pulítica per a
der i Comer< a la c~utdtde Tarragona. la noshasocictat,
drfrnsar-les.
Spgle XVIII, Iiwtilut d'Estudis Tarraco"enser Ramon Iierenguer [V. Dipulecid Ens troheni en iin momrnt en q u t
Avui ens trobem amh un pohle cadc Tarragow. TYRW.
rls perills que poden portar a la
tala encara adurmit davant un estat
MERCADER 1 RIRA, IOAN- Fclip V i desaparició de la nostra llengua
que
li Cs contrari i davarit unes iniCalalunya,
encara nt>s'han rsvait.
titucinris aiitonhmiqurs que n o iroEdicions 62, Barcelona. 1985
SIMON,ANTONI:
.Patnuiisme nacio. 1 amb aquesta afirmacid no vnlem 1t.n veure la realitat i que b a w i llur
~ i , ~ fer
~ . alarmisme sinó constatar un fet política e-11 el conf<innismei les cornalicmca
cat.lunva
tradicinns i c i > n s c i ~ n ~ ~ r s c o l . l c r i.i v r s " .,Drou
e ~ sahut de totliom: a u e n o hi ha tines de f u m ,
L'Aven(, lh7(1993),pp. 8-16
s i b ~ eclars
s
que eiis puguin indicar
El camí de la recuprrariú social de
SOBREQUES 1 CALLICO. I A U M E (Di- qiie s'ha invbtit el rctroces de la
la Ileiiglia catalana tC dos aspectes,
recci0)-Hibtbria de Catalunya. X, Gran iii>sha Ilenjiua. Eiis trobem
dos elemeiits que han d ' a v a n p r
EnriclapPrliñ Vasca, Bilbao, 1981.
sittiacid de crisi sncial que hem d e
SOLDEVILA, FERRAN: Histbria deCa- recordarquema; en la historia de la conjiintameiil.
tü1unya~(?"cd)~A1pha~Barrelona~19h3
Ilriigiia catalana nr> s'havia e s d r Perque el catala cs iiormalitzi cal
VILAR, PIEKRE. Catalunya diní vill,,llt,
aconsrgiiir dues coses:
I'Esnanvamod~ma.IV.Edii.ioníh2.19ffi
, ,~~~
, ,
Hi hadosflidexsdeteminaiitsp~ra 1.- Q ~ ~ e a v a nla
c i coiiscii'iicia gr.
PER
NO HI HA malitzar el qllepodrieni anomenar iieral.
la salui s«cial d'lina Ileiigua:
2.- Que es modifiqui la politica
CINEMA EN
1.-La Ileiigua 6s menys parlada pcr
Iiiigiiística que rs fa des de les
CATALA
lesgcneracionsm6siovrs(aqiiest6s
institucions.
I'aspecte que ens assenyala quina
Fins ara aqurst procés ja Iia fet un
sera la Ilciigua dcl futur).
primer pas amh el recaieixeineiit
Parlam~nfrn l'arlr frl a l'Atrnru Bar- 2.-LallenguaésmenysparladaaIcs cada vegada mi.s grnrralitzat de la
zonesurhanes, a Irscapitals (qiieés situacib sricial en q u t es troba la
celonis el 15 d e p ~ r de
r 1993
alla o11es creen i es difnnen els ha- Ilengu".
En la meva intervrncifi prt,curart bits linghistics que s'acabzn imprr
Ara finsi t~itlesaotoritatsqueabans
d'aclanr alguns conceptes qiie ens sant).
eiis acusaven de pessimistes n o poajudin a I'hora de centrar rl dehat.
Doncs lic, es evident que malgrat el deri negar aqurstn rvidi.ncia. Pero
Tiithom sap que les qüestions que que pugui dir la propaganda ador- caldraqueaquesta iiiquictud quces
afecten els avuiicos i elc retrncessos m i d a d e les institucions, c a p maiiifcsta, es tradueixi en priiposde les IlenGes n o es deuen a cap d'aquestsdos indexs, ~ i i e s d nfattñls trs concretes ver a noder avancar.
casualitattiiespodenreduiraraons p,,>l fiitilr del catala,'no s,han in.
simplement comercials.
vertit.
P e r a la majoria de socioliiigüistcs
catalansnmnés hi ha u n rñmi cao a
es raons són socials i politiques. i Aquesta introducció, no la faig per la normaiització a partir d e la jiieu
6s en aquest aspecte que voldria portar al desinim o al derrotisme: situació actual: fcr que cl catalh sicentrar la meva intervenció.
resm6sllunydelamevaiiite1icióEl gui necrssari en totsels ambits. rerExposaré, doncs. quines son les que voldria amb aquesks primeres quP si noexisteixaquestapressi6de
raons de lasituacibactualdelallen- reflexions es sacsrjar les concien- la necessitat, el catala anira reduint
gua catalana, concretament de la cies. fer veure que la situació de elseuúsdematieraimporahle.Aixli
malaltiagreudelallenguademana 6s una llri makmatica que n o put
seva escandalosa absPncia
nemes, d,aeord
les reflexims ~rit~rvencionsenPrgiquesiurgents.tenir error: o es fa neccssari o be,
queesfandesdelaswiolingUistica. ~~t~
el,s hem de con- perdent utilitat, el catala no parara
1 tamb.5 apuntare a l ~ n e Proposs
v~ncerquelarecuperaciódel'úsde de recular.
les d'altemativa.
la Uengua 4s possihle tal com ho
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És peraixbquecadadia esreivindica mes com a única via possible la
propostapolíticadeferqueel catala
sigui I'única I l e n p a oficial.
~ ~ ~ ~ ~ t &
general,
, l perh
* ~
sabemque]a recuperaci6dcla [le,.
mia no es fa només a cop de decret
sinó que cal també una voluntat
política i social. 1 també sabem que
cal moure's per nbjfftius concrrts.
La
del
al cinema

deravem que haviad'esser l'horitzó
pera poderavan~arcapalanormalització: un marc politic quepermeti ferdel catala la Ilenpa
de
. general
.
b relaci6socialals
j ~ ~ ~ ~Pa'isnsCatalans.O.
~

correspon en general a la població i
allii que correspon a Icz, organitzacions.

La funcio més general és, com en
totselhmbitsdenomalització,pressigui I'única llengua oficial.
sionaramb les critiquesi lesmobiliIperavanqarcapaquestobiectiucal tzacions, perqut les institucioiis
queen el camp del cinema es portin irnpulsin una política adeqiiada en
a t e m e diferenbmesiires depolíti- lalinia que hemexposatabans. Senca lingüistica que afavoreixin pro- se consciencia popular, prcssio i
gressivament les prrrirr-r-ionsen ca- m~~bilitzacions,
Iescoses no canviaPassem. doncs. al cas del cinrma. talh.
ran.

-

ditd'unaalh.amanera.qurelcatalh

~ocaldir~uei'eschndoldelasitua-

Had'és.wr,doncs. I'nbligacióde tnta
ci6 en aquest cas, no Cs mCs que un Proposem concretament:
persona que tinguin interts en la
reflexdelasituariógenrral quehem - Incremeiitar els ajuts a les
iiormalitzacmlingüisticadcmantedescrit abans.
pel.liculespr~ectadcse~icatal~(pcrnir iina actitud d r drfrnsa d e la
Ilengua pertutarreui desupurt a les
La Ilengiiacatalanaes hoba d e s p r v damunt el 10 W )
tegida, deixada a merct de les fluc- - Variar molt m f s I'ofcrta d c iniciatives d e rnobilitració que es
tuacions econhmiques d'iin sert<ir prl.liciilrsen Ianostra llengua (avtii vagin rmprr.nent.
plr d e prublrmes, tal com ho han extremament reduida i limitada a Desdel punt d e vista dc la sncioliiimostrat prnu les diverses interveii- massa pncs Htiils i temes ).
giiística interessada en la normalitcions d'aqursto taula roduna.
zaci6 d e la liciigua catalana, teiiim
- Acostar I'oferta a la pohlació
NncalqueinsisteixiquemaIgratIes
(oferint prujeccions en catala a les I'ohligaci0 de continuar insistint en
dificultats que s'han comentat, cl zones barris
accessibles,.
la necessitat d e mantcnir aqucsta
cinema ésuii hmbitmnlt imnortaiit
actitudactiva de defensa dela Ileiip e r a la normalització del catalh, ja - Incrementar la propaganda
pua.
. . ..
que és per mitj.3 d e les representa- Prolongarel tempsdeprojeccióen Malgrat el que puguiii dir les coiicions cinematogrhfiques q u e
catala (abansdequalsevol altra ver- signesadormid»resd'algunsjiovers'ilitrodueixen i s'imposen rls hasió), i establir un prríodr minirn Iiants, el piible catala ha dc coiitibits socials (i 6s clar, tambe els 11.3d'uii mes d e prnjeccin només en nuarmilitantactivamriitp~'r1allenbits i usos linguístics). rodríem dir
gua si vol superar la situacio actual
catal.3.
fins i tot esquematitzant que els cade perill d'extincih, que encara no
talansparlarem demh segonselque Aquestes s6n unes mesures totals'ha allunyat.
avui veurem en elsncishrscinemrs. meiit uossibles si Cs que les instibuna voluntat Aixh no vol dir que el poble hagi
Si veiem clarel futur quevolem per 'iOns jrnen
d'assumir totes Irs responsabilitats
al catala, aixb s'ha d e reflectir en cl nirmalitzadora de la ]leneua cata.
cinema d'avui.
lana. 1
quepodenconstituir
sin6que. tal com hem dit abans,
. .
s'ha d e prnpmar també corn una
un
primer
pas
per
a
fer
caure
el
fals
Abans, al comencament d e la intertasca fiinamrntal pressiunar Iesinsvenció, demanhvem una pditica lin- mite segons el qual el poble ;ata13
titucions responsablesdcla política
no
vol
cinema
eii
la
seva
llenpua.
güística realista i decidida, per tal
lingüistica pcrqu6 assumeixili les
d e poder afrontarla situació. I par- Caldr.3, doncs, també mostrar per
funciuns que els pertoquen.
lavem dels dos iiivells de responsa- part del conjunt del pohle catala
Nohaarrihatencara I'horadebaixar
bilitat: el poder politic i la ciutada- aauesta exieencia ~ e r a u e ecincma
l
,,
nia.
si&i en la llengua del
(com ho Iaguardiai Iiemdecoiitinuarmiibilitzant-nos
or~aliitzant-nos
E
~ doncs. breument
~
qut
~ 4xnqual~volcomunitatlingüisti~
~
~
~
~
,
fensa de la Ileiigua.
pensem quecaldria fer encadaxun Ca normal i normalitzada).
dGaquestihmbits d'intervenció.
No ha arnbat I,hora de baixar la Per part d e les organitzacio~ispolitiques i sncials llurs rrsponsabilitat
Que cal exigir als responsables
phrdia
4s la ronvorati>ria de mubilitzaciopolíacs
A I'hora de tractar de les responsa- n s combinaiit la deiiúncia dc la siPel que fa a les responsabilitats del bilitabdelconjuntdelaciutadania. ~acióambI'estimulaIsavan~osque
poder, ja hem comentat quin consi- que 6s I'altre aspecte que cal consi- es vagin produint.
S
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ELs TRASLLATS,

No han d'excloure tampoc la possibilitat de convixar accions exemplarsde tipussimbblicdavantinstitucions i sdes de proiecci6 en la
mesiira que sorgeixin obstacles al
prrvés de normalihaci6.

CONDICIONATS A
LA INTITULACIÓ
DE CATALA

Hihahagut,perb,poca habilitatdes
del Departament d'Ensenyament, i
m& $un geugecomparatiu inferit
a diferents sectors del professorat:
per comenGar. el que ja s'havia preparat encatalaoel mateixprofessc-

ratdecatalhquenot6capavantatge

I els mitjans de comunicació

Ernrst Sabatrr iSirhrs

Finalment, en tota aquesta dcscripcib de les perspectives de futur, no Ha causatun cert rebombon I'ordre
voldriem deixar de fer referencia del
d'Ensenyament
queexigeix unaúititulaci6denivell
als mitjans de comunicació.
C o de mhdul2 de reciclatge per a
PerquP les mobilitzacions i la cons- poder-se traslladar a una llarga IlisciPncia lingüística dels catalans ta de centres de Secundiiria. sigui
avancin. caldra una col.laboraci6 quinasiguil'assiplnaturaaimpartir.
ini~ortant(almenvsdels mitiaos de Lesqueixcsiios'han Fetesperar: "El
comunicaciú en llengua catalana). Periódico" anunciava el 27 de freber que Comissions Obreres se
Esperem, doncs, que en aquest cas
n'havia fet ressb i queal.legava que
compleixin en general La funci6 sonomés el 20 % del professorat discial d'infnmaci0lingiiistica del pais.
posa d'aquesta acreditad6 perque
I pelque fa alsmi~ansdecomunica"la Generalitat no ha desarrollado
cid de llengua catalana, defensin
los suficientes cursos de reciclaje".
també de manera cuherent els seus
matcixosint~ressoslin@iisticsiaju- Recordem quan estava a punt
din aixi a mar avansant cap aquest d'iniciar-se aquesta nova etapa del
iiou estat de conscihicia que la Ilui- reciclatge especific dc Secundaria
ta per la llenfiuanecessita en aqurst com es van celebrar diverses remuments. Estarem, doncs,pendnits unions de professorat de catala. di1.1 *\'a
dv manera perinancnl
rfcri,rc 3 3 trPr prolP\s>r%lnteressdcn130u lil<Iiiesummoltci~il~z~cntr
str.'li~t,\,an,#,rnralpa5de1aprecadel fet que ens sera del tnt impres- netatdemitjansambqu&s'abordava
aquesta queshó. Hem vist com ducindible.
rakt aquesis darrers tres o quatre
1peracahar vnldria dir simplement
cursos els nivells inferiurs han estat
que, amb tota Ihgica, iamhé espesuperats amb molt poca exigPncia,
reni comptar amb la col.laboració
ja que peneralment les classes 1 els
de tots i totes vosaltres. presents
euiimens les feia un matcix prnfes
avui aci en aquest acte, en el m*
sor del centre que no es volia indismenten q u t haiirem de passar de ocisar amh rls SPUS comaanvs. Tot i
,
Iesparaules als fets.
aixb 6s cert que no es va donar cap
faciiitat als profeisors d'EG8 i van
haver defer el reciclatgríelsque ho
van voler) fora del centre i fora
d'horarilaboral, mentrequeelsprcfessors d r Secundaria, en general,
ho han pogut fer amb aquestes f x i litats, semprequehihaguésunnombremúiim d ' k r i t s . Ésevidentque
tothomquis'hainteressatpelcatala

.

perarealitzaraltres tipusdecursets

en bones condidons d'horari; o els

p e f i o d e s s a ~ t i c s d e ~ ~ m - con~,
cedits a certs professors nocatalanoparlants per a assistir durant un
trimestre a uns programes
dtaprenentatge de la llengua i de
mneixement del
sense garanties despres que els ap~iquessúia
.i,

No es coneixen tampoc els criteris
que han ~ u i a tel Departament
d'Ensenyament en la confecció de
la llista de centres: n'hem vist d e la
"provincia" de Barcelona i hi s6n
molt nombrosos. Sabem positivamentquenoestractaDasdecentres
que hjg,, elaborat e] "pr+-te
lin~í~ti~"(~naalhacosaestranyai
i n n e c e s ~ i a q u e c r e ~ ~hacreat,
oja
tensims als centres). En definitiva,
.n relació amb la imalantació del
cataid com a llenwa normal de Is
direnoa.. d acord amb la naluralltat ambla llei queestableix que "el
catal~4slallm@adel'ensen~ament
a Catalunya" s'han donat massa
passes en fals, s'ha deixat passar
massa temps. Es cert que hi ha hagut impediments lrgals fins fa p m
pera poder exigir I'adequatconeixement del catala als docents. perb
quan s'han realitzat accions com el
rmclatee o s'ha introduit la orova
de catalb a les oposicions (al 'costat
d'unasurrealistaprovadecastellii!)

i

~

s'hadPscuidattotalment~avúic~~a.

ci6 dels coneixements adquirits a la
docencia
A U ~els
, ~~rtifi.
cats de reciclatape i els anomenats
d'idoneitat, donatsamb benpoques
garanties aquets damers, han ser.it de ,'patent de cors" per d s dohatinpttempsm6sques<)b~atPercents que han tingut la vista i
a aprendre'l des que va morir el I'habilitatperaaconseguir-los.pero
Dictador i va comenqar el procés no han contribuit gaireb6 gens a la
massiu de reciclatgr.
catalanitzaci6 de I'ensenyament.
S'imposa una rectificació urgent.

20

LLENGUA NACIONAL / a @

de 1993/Númem 12

SENYAMENT
EL GOVERN BASC
LIQUIDA LES
IKASTOLES
•

(E.S.)

Eldivendres19defebrerd,enguany
haurB estat un dia negre per a
histbria de l,ensenyamentbase,
fi a una !larga espera plena de

tensions,finalmentelParlamentva
aprovar una Llei sobre I'Escola Pública Baxaarnhel cc,nsensdel
el B~~ EE,ambel supnrt del
que d6na hesmeMs dp tempsa
ikastolesper a triar
entrar a la
xarxa pública amb totes les con.
seqliericies(enhealheslesdepoder
rehre professorat que no sapiga el
base) o
en escoles
pri.
.
.
2

De fet, ja feia iemps que es veia
venir, perquP els sncialistes i el PP
clamavrnencontra delqiieellsconsidcraven un privilegi: el financament extraordinari de les ikastoles
que es mantenien en ~ u trrcer
i
estadi:ni públicdel tot. ni privatdel tot.
Aqiiest financament els permetia
trnir rnwys nens per aula, oferir
mPs nivells de preuscnlar i dispnsar d e professorat d'arees que
i'ensenyament públic no cobrcix,
com la formacih musical i plastica,
educaciú física, etc.. aixi ccim dispcsar de més autonomia.

Si una llengua com I'euskera va rebre un suport popular tan gran que
va permctre crcar des de la decada
dels 60 unes escoles populars en
basc. finanpdes primerament pels
pares i pcr la població cii general i
dcsprcs pcl govcni basc. constihiba
una temeritatanalitzar-les amb uns
iills biirocritics i ñnivelladors n w
mes amb critcris cconiimics. En
comptes d'anar equioarant
els al. .
tres centres a les ikastoles, s'ha p r e
ferit anivellar auuestes amb els altres centres i perdrr la qualitat p e
daghgica i, s«bretot, l'ús exclusiu
del hasc. Al Pais Basc. hi ha tres
modcls lingüistics d'escoles: A, B i

D. Les del primer model tan UCT, en
ELA-sTV diver~
' es pan yo^ i tenen~ sos sindicats de
~ professors. com
~
assimiabra d'euskera íia
oodeu
Ikasle
A
b
e
r
d
e
a
k
p
(
o
r
e
f
=
Pa~, '
comptar arnb quin Pxit practic), el triotes). lgualmentla~coordinadora
segon es d'ensenyanca bilingi~ei el Denon Artean (Enhe Tots), formatercer tenen el basc com a llenas da per pares, alumnes, professors,
peneral i respanyol
. . com a assima- sindicatsabertzalesi sirnpatitzants,
Lra. Malgrat I'oposici6 de la ~ i d e - s'hi ha oposat amb tota la fermesa
raci6d'lkastoles.delssindicatsaber- durant els últims mesos i ha prntatzales deprofessors i d'estudiants i gonitzat ma~festacionsen diverdelspares delesikastoles,enmigde sos punh del Pais Basc i davant el
Parlament durant el debat sobre la
manifestacions d e tots aquests
nova Llei d'Escola Pública Basca,
VUPS,una de milen de persones a
Milbao el diumenge 14 de febrer i anomenada "Llei Buesa", pel cond'altres a diferents ciutats durant seller pertanyent al PSOE,que I'ha
els dies 19 i ZL1, el prolecte va ser eleborada.
finalmentaprovat. El PP pretenia. a 1al nostre país com ha anat aixb?
mes. que les ikastoles tornessin els
15O.íKlílmiiions que ha costatel seu No sabem si els nostres lectors trofinan~amentdurantaqlleshdamers baran alguna semblanqa entre
a v . i cl singular partit Unid Ala- aquest darrer episodi (perara) dela
vesa volia aile s'establís un model desfeta de I'intent d'un ensenya"C" (precisament aquesta lletra no ment hasc amb la Yiscuda aquí duexisteix en basc i per aixb els tres rant aquests darrers anys entre nomodels són A,B i D) d'ensenyanca saltres, sobretot al Principat. Com
ncimés en espanyol i sense ni classe que aqui la lluita no havia estat tan
forta ni hi havia unes escoles tan
d r basr!
clarament catalanes, no es va notar
Herri Batacuna, en canvi, propug- tant. La lectura de l'entrevista amb
nava l'abolició del model A per in- Maria Rubies que va publicar "El
cficaq i tendent a la "mor dolca del Temps" de la bimera'setmana de
basc". corn van declarar els seus marc (núm. 4541 il.lustra una mica
..
rcpresentats al Parlament a les ses- la hista histhria de la pedagngia
sions del qual van assistir en aques- catalana durant la transici6. Perb
tñ ocasiú. Tasio Erkizia va dir al caldria explicar moltes mes coses.
l'arlament basc que I'objectiu del Potser el llibre que prepara Oriol
PSOE havia estat "la desaparicióde Mal16 sobre aquests temes ens ho
les ikastoles i I'organització de les aclarira. Digucmd'antuvi,perb,que
esciiles públiques en funciií del hi ha tota una historia molt llarga
model estatal". Es hactana d'una que conflueix en I'anomenat CEestrat%ia dedoblesentii: "destruir l'FPC(ani>mrnar faanv5a Iarrviita
el moviment de lesikastoles i arra- 'Fxcila Catalana ' "Ctintrnts i Fnconar PIS professors progressistes i ganyatsper I'EsmlapncCatalana").
cuskalduns que hi ha a I'escola pú i iiaquestorg~smededmerahora
blica". Seanns ell, "el x a n t a t p i am confluir les escoles d e Coordirrrinbmic 6s I'única raó per la qiial naciú escolar (seguidores de "Rosa
algunes ikastoles passen al sector Censat") i un grup d'EscolesCwpepúblic". Inaxio Oliveri, portaveu ratives.Mo1tsd'aqueshcentreseren
d'Eusko Alkartasuna, va manifes- lleugerament bilingües i no tenien
tar que s'aprovava aquesta llei en cap homogeneitat entre ells ni cap
contra dels sectorsals quals va des- punt de contacte amb el que repretinada.
sentaven lesikk~tolesbasques.Quan
Van manifestar-s'hi d'acord, ñ part s'estudua fonsaquest tma,esveuA
els partitspolítics jaesmentatsmes com el que ja van apuntar fa anys
amunt, els sindicats CCOO i FETE- alguns mestres d'escoles públiques
~

~

0

~

~
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ENSENYAM
del Bages o de les comarques giroiiines, era cert: que s'liavia fet mes
per la cataianització de les escoles
desdelesescolespúbliquesquedes
d'aquest tipus de privades, elitistes
la majorfa, "progres" i bilingües.
Un sectora part,el quevaconstituir
el GAEC va apartixer en un momeiit defortes tensioiiseiiheescola
pública i privada. Algunes
d'aqucstes cscoles si que practicaven iin ensmyament en catala des
de feia temps (no totcs, tampoc),
pero tenien unaccentespecial aevitar la "contaminacih" harrejant-se
amb sectors socials que no eren els
que assistieii a llurs cenhes. Val1
preferirmantenir-se privades. 1continuem smse una Escola Pública
Catalana digna d'aquest nom i, el
oiir
, esoitior.
. , .senseuna Escola Catalana forta. per mes dades hiornfalistes qiie dnni el SEDEC que, fins
ara, serveixen per a esverar els sectors aiiticatalaiis que s6ti els únics
que semblen creure-se-les.

Carta 0berta al senyor
Villatoro

conceptes que inclouen les paraules, a raloles eshafetes o ciment de
mala qualitat. Eshanya i malaltissa
maneratindrfeudoncsd'expressarvos mitjanqant toixos. Les paraules
ilesmhucbre~lbgiquesd'unallengua, la relacióentrc aquesta Ilenpa
i la comunitat que se'n serveix. la
identificaciód'unpoblcamblaseva
llengua, tot aixb forma part d'un
projecte nacional i d'una responsabilitat collectiva i cnnstitueix a l p na cosa mes queels materials inerts
quesón destinatsa servir de bressol
pera cotxes.

-

Una Ilmaia ésun codi social orotegit o perseguit, imposat o reclamat
ooliticament. Per aixb comvarar el
debat sobre el model de llengua
amb el debat sobre autopistes i autovies 2s algiina cosa més que ingenuitat o igriorhcin. Ho seria si us
refrrissiu a una llengua en una sitiiaciú "norrnal",peri>si a més us
referiu a una llengua en situaci6
anormal com el cidtal&.el fet de negar amb excuses de cientifisme i
professionalitatlarelaciúmhellpnm a i oolítica
Psia una actitud oale,
sament politica perversamen't politicaqu;iitaoculiaci6d.inten&ns,
perquees limita a seguir manipuladorament les consignes de la politica ~mnerant.1 si aixb us vorta a "no
entendre res de res", us aconsello
qiie us n'infrirmeu, encara que no
aclucar els ulls també porti a "posar-sc pedres al fetge".

Mnnn-Lluka Paros

Contesta al seu article del 22-3-93 al
diari "Avui"
Heu volgut convertir burlescament
en thpic desuct la militdncia lingüistica i us ha sortit el thpic per la
culata del carrec que oste~iteu,del
lloc on treballeu i del regim que
nodreix ñmbdues coses.
No us vulgueu fer passar per ingenu tot col.lncant la llen~uaen un
terreny aseptic, immaculat i pur.
Darrera qualsevol llengua
hi ha un
una nació
un
poder, una

A favor en contra' Quan la
ingenuitatés fruitd'ignorincia ode
passió, pot arribar a fer gracia. Perb
aquest no es el voshe cas.
Comparar la lluita dels models de
llengua amb les discussions sobre
autovies i autopistes és reduir la
llenguaaunconjunt depedres,iels
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Discriminació
Ignominiosa del
Catali
Robrrl Prrcny~zi Blasi

(Al Museu d'Emologia de Barcelo
na i a I'Aministració d'Hisenda del
Poblenoii)

L'alhe dia vaig anar a veure al Museu d'Ehologia una exposició s o
bre la cultura dels indis de Xile.
Doncs bé, els titulars i I'aparador
erenenduffiotresllengues. i tambe
(oh que contents hem d'estar!) en
catala. Ara be, les explicacions Ilargues i prohindes ja a I'entrada del
museu i desores a cada vitrina, excluien malPvdament el catala, malgrat que I'expnsici6, (que us recomano), enbe altres coses, 6s una
il.lushativa Iliqó dels metodes espanyols i universalsen general, per
No vulguru Gsser tan "espiribalis- a exterminar una cultura, cosa que
ta" pera negar la part social de la
equjval
a ¡,,,posar-,,e una
llenguailarelacihdelallenguaamb altra,
la surietat. El fet de referir-vos a la
Ileiigua catalana no us dóna dret a Mentre s'acaba de rematar la cultusibar-la en una brbita diferentdela ra dels escasos supervivents de dide la resta de Ilengües del món, verses minoriffi Phiques, aci, al&
llevat que no la considereu ja un ens posa el nosae idioma al Uoc on
nou "llatf"-de ningú i de tothom-. li pertoca, sempre inferior al de
No vulgueu ésser tan "materialis- I'omnipresent espanyol, imposat
ta" per a practicar I'ocultació bnitalment(excephiant,aixbésclar.
d'interessos politics. La historia és les subtileses dels que seguint
IahistbriainivósniaqueUsquicom l'exempledelcomte-ducd'Olivares
v6s pretenen ésser tan neutrals no i sirnilars. ens I'imposen amb vasecanviareu les seves 116s. La "sufi- lina), pels feixistes. mes val que no
ciencia" de la neuhalitat no us si- ho oblidem; els mateixos extermi&,

:

tuara més enila del bP i del mal. No
podeu negar, amic, quesense catala
no hi ha Cataiunya. 1 aquesta afirmaci6Psfmitsimplem&td'un realisme no coaccionat ~ e l interessos
s
d'aquells qui ens volen convencer
que la llengua no serveix sin6 per a
entendre'ns, i que v6s i jo sabem
prou bP d'on surten i la chrrega
política quecontenen. Uspregoque
no els feu el joc tan obertament;
perque -amb pedres nsense- ni sou
cec ni sou Alicia en el País de lffi
Meravelles. O, potser sí?
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nadorsd'alhescultures. Finsquan CeneralitatdeCatalunyad'allhmés celebrar, la iniciativa de crear un
durara lanosha?,potsermenysdel Iloable, és evident que el nom diari en catalb, el "Nou Diari". que
d'aquestdiari,migencatala,migcn intenta arribar a tot el Principat de
que nosalhes volem i diem.
castella oespanynl, ensmnsha que Catalunya,ambrrdaccionsa divere'
socia' qurlcomnu fiincimacorrectament. ses capitals catalanes. Tant de bo
delcata'a'Fa unsdiesva tmcar-me Aquest peribdic mensual dirigit als que t i n p i molta qualitat i es conuna amigaper posarse en contacte estudiants,mantbelnomencastella verteixienundipecompetidordels
ambLLENGUA NAC'ONAL,per- del més concgut "El Periiidico de diarisen llengua castellana. A més.
q u P e l s e u p a r e n o h a v i a ~ u t f e r l aCatalutia", escrit htegrament en esperem que algun dia obri també
a Ilengua castellana. Aixbesuna pro- redaccions a ValPncia, les Illes, Cadeclaració de renda en
"Adminishaciii d'Hisenda
Po- va, mCs que evident, del fet que la talunya Nord i Andorra. de tal ma'lenou' Abans
impresos
normalitzaci6 del catala no ha frt nera que esdevingiii iin vrrtader
bilingües.aratehricamentn'hi
que
Com, si no, cns diari nacional,
ria d'haveren catalh i en espanyol;
e x p l i c a r q u e u,i d i a r i
integrame,,t Ens cal una p r ~ m s acatalana mult
perb a I'hora de la vcritat resulta,
a
ves quina casualitat, que Per mil en catala nomes quan s'adrc~aals méscompctitiva, queabasti totsels
excuses absurdes i ridicules nomes rshidiants? Potser creuen que els campspossibles,inclornt-hi tantles
tenen els impresos en espanyol. la adults no entendrien el catala?pat. revistes del cor com les
d'iiiformhtica,esportsdiversoqpassabem ¶u* Passa: la majoria
Serl~publicaciiinscatalanesn~n
satemps ...Com podem parlar d'tm
conforma. tenim molta feina, pres- vendibles?
avenq de la normalitzaci6 quan no
sa i. anem atabalats, perb si reivindiqucsels teus drets, ja saps que et Potser els editors de "El Periódico ~ o d e mllegir cap ili;iri espurtiii en
toca: voltar despatxos, la típica sor- de Catalunya" tenen pensat. a par- catala? Com pot .-u que el gran
neg~enadelsempleat~potseranartir d'aquesta primera iniciativa. nombre de seguidurs d'un equip
a omnium Cultural a veure si hi d'anarintroduintelcatalaenlapu- com cl Barca, del qual s'lia dit que
poden fer alguna cosa, o trucar en blicació diaria. Si és aixi. els frlici- representa Cataluiiya a tot el miin,
~rancescFerrer Girones, etc.... Fi- k m i elsencoratgema seguir aquest nopuguin llegir les proeses del seu
nalmentsi tenstotaqursttempspcr cami. Ara bé. si no és aixi. qu* pas- equip en la seva Ileiigua? Com pot
a perdre, i només ets tu qui ha de- Sara en aqUeStS estudiants que ser que trobin normal llegir les defensat amb oerseverhncia la seva s'hauranhabituatallegirelperibdic claracions dels i u ~ a d o r scatalalis
al castell~?
-dignitat, puts acabar havent de fer en catala? Quin diari compraran en tradilides
ladcclaraciii enespaiiyol. 1 aixi, tots el fiitur? Per ventura un d e l ~pocs
deconeix~mmilers de casos. que pot- diariscatalansexistentsoalgundels Malauradament, tot
mostra que encara tiaurem de parserunperun i vistosailladamentno redactats en castellb?
lar de normalitzaci6 durant molts
tenen gaire importancia; perbel que D'acord amb la Ibgica. si els esmabai,s
puguem dir
el
si queen té d'import3nciaésla filw diants
a lle@ en
catald és una Ilengiia com totes les
sohaespanyolista queelsimpregna tala, quan vagin al quiosc demana- altres.
i aue malauradament ve determi- ran un dian en catala. Perb és aixi
nada pelsnoshes dirigents politics; com, realment. s'esdevindran bls
si no com s'explica que l'exposici0 fets?O el nom i el oresti~idel diari
CATALA AL SENAT:
,.
suara comentada, tingui entre al- tindran mes farsa queno la llengua
pEL pp, NI UN DIA
trespatrocinadors I'Ajuntament de a y,,ora dCwcollk?
A L'ANY
Barcelona?
Si
-~ la normaiització i la tasca educativa avancen en la direcciii adequa- Els rcprescntants del Grupo PopuLa premsacata'ana
da, en un hiturelsdiaris hauriende lar al Cenat espanyol van abaiidouOt ser com~etitiva? veure disminuir els lectors. si no nar la p n h c i a que estudiava la
s6n redactaa íntegrament en Ilen- reforma del reglament d'aquesta
gua catalana. Aixb ha passat en la Cambra i no van s i p a r la proposiDaoid Cnsrllils
premsa comarcal de determinades
ció de reforma acordada per altres
~
~ zones. Que es generalitzara, dgun
~ quahegrups: Cocialista,CiU,PNBi
~
de tot el Principat de Catalunya rE- dia, per tot de Catalun~a?
Gmp Mixt, segons la qual un dia a
ben grauitamentun dian en catalb GS evident que, a part les publica- I'my es podran utilitzar les Ilenanomenat "El Periódico d e cions comarcals, ha ben
gues alhes que el castella en la sesrestudiant".Mal~atquefomapart oublicacions d'abast nacional en siiimualsobrel'estat delesautono&una miciahva promoguda prr la ilrnKiia
per ccrt, hcm ae mi<% la ,int<riomii.iit i.1 I'l' l i a i ~ a
~~~
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INFORMACIONS
1COMENTARIS
mentar I'afirmacibdel reprerntant
SI NOSALTRES
d'aquest g ~ p Victor
,
Ros, que va
FÉSSIMCOSES
afirmarqueaquesta llei "pretbn imposar el catala per la via de la coacAIX~
cib, com en altres temps es va fer
amb lanosha Ilengua". Es de s u p e La premsa ens ha informat qiie el
sar que hem d'entendre que la que director de la Real Academia Espael1 anomena "nnsha Ilengua" deu ñola havia declarat: "Antes de ceDe totes maneres s6n molts els qui ser I'espanyol, que si que es va imder en la cuestión de la rrie, según
creuen que per a aquest viatge no posar per la cnaccih! El senyor Ros mi opinón, pienso que hahria que
calien alforges.
va concloure que "se sent profun- abandunar la Comunidad Esure
CDC haamrnaqñt dedr,marcar-S<- Jamenr ~a1al.ii prnfundamcnt es- pea " ,\quesi senvor si quiCs Ion,de ~
' ,tetar
~ en~ contra~ tot ~ p,uiyolipensaqiiri~lhilingu~~meP.
d
riiwirali.ta isn Iv. rtnr.; di. Il,.nzua.
deixant sol e1 partit company de majoritari a Catalunya i ho ha de igual queei jurat que va concedir el
coalició CDC per i'exigüitat de la continuarsrnt". Araensdónalarah Premio Principede AsturiasaPuermesura, menhe que el president als qui fa temps que afimem que lo Rico perque havia establert
Pujol ha qualificat de "rupturista" bilin@ismevol dirúsde I'espanyol. I'oficialitatúnicadel'espaiiyol,baiilainhoducci6ambcomptagotesdel Ara eiis hem eiiths! D'aquest tipus dejant del taii Iloat bilingüisme ni
catala al Cenat. Iniciativa per Cata- decontacte lingüisticalgú en va dir m& ni menys que I'angles!
lunya haexpressat dexontentament "vil ling"isme".
pel caracter merameiit simbolic de La llei no obligara pas lesempreses
PUJOL 1
la introducciódel catalbalsenatun a trnir persrinal que parli en catala,
L'ESPANYOL A
dia a I'aiiy i ha manifestat que nnmés algú que i'entengui ... peral
s'hauriadepoderutilitzarsemprc ... cas que,algU se'ls hiadreci. Essabut
PUERTO RICO O DE
en la Comissió sobre les Aiitono- queI'ach~almancadeconflictesdes
MALAGRAITS,
mies. No ens passessim pas! Aquí cansa en el fet que la immensa mano som Suissa, ni a RPlgica ni al joria de catalanuparlantsabdiquen
L'INFERN N'ÉS PLE
Canada!
la seva llengua tot s e y i t que al@
els respon en espanyol o ja abans! Unes paraules del president Pujol,
Tot i aixb hi haura obligatorietat precisament emeses durant I'acte
EL
EN EL
d'oferir (si es reclama) informació d'homenatge a Ramon Aramnii i
CONSUM,
referida a la salut (com la dels pro* Cerra organitzat per Iñ nostra assopectes
dels medicaments), ciació, que lamentaven la marxa
GARANTIT PEL
I'etiquetatge dels productcs, f'is i enrerafetapelnougovernadur. han
PARLAMENT DE
tot els d'importació, i els textos dels estatcomentadesmalPvdamentper
uii articulista de ''El País". En rt.conaactes legals.
CATALUNYA
produim un fragment per a sola<
Aquestes mesures legals foren, cerEl 14 de febrer proppassat la comis- tameiit, un pasendavant, perh fins, drls nustres lectnrr.
si6 parlamentbria de política indus- que iio ho veurem no ens ho
"Eii la polémica ha terciad», y a
hialvadeixarrnllrstitelprojectede creurem, perquP en matPria de la
favor, curiosamente, de las posicioIleidel'EstatutdelConsumidorque llengua és on més s'aplica allii de nes españolistas.el presidente de la
el Farlarnent de Catalunya discuti- "feta la llei, fcta la trampa".
Generalitat. Jordi Piijul, quien se ha
r&i aprovarh en breu. Aquesta llei
manifestado contra la cmficialidad
quereconeixeldretdelconsumidor ElGmpCocialista ja s'ha preocupat drl inglésennombre delasculturas
a rebre informació sobre bbns i ser- de demanar "facilitats" ~
. e r.u u Ples débilesamenazadas,estues,lacataveisencatalaideserat6senaquesta empreses no tin~uinrepercussions lana frenieala francesa y la espatiollengua, tanta les empreses priva- en la seva comoetitivitat. No s'hi
la.
des com a 1 s adminishacions pú- hanpensatpas,en laminvadecomblisues, comvta amb el consens de petitivitat de les empreses a I'hora El honorable es coherente, aunque
tot;els
parlameiiraris menvs de dil~licari quadnlplicar rls !m- esta in~hunit8!t,ili,d<.:>n ric las .;tiel del PP.. oue ha anunciar uut. orw pos102 dmb rl ilou !?\E. Com s1.m- "
~,,a,nodriadr.;iiscit~roc.mlciiJabablement hi presentara un recurs, Pre. nomes cal mar amb ComPte d e , ~ l e s ~ & de
o l puerto R ~ C O ,si; el
ja que, al seu parer aquesta equipa- amb el catalb!
de Cataluña. menos. Peligroso defenxir de su idioma el que les ha
racib del catalh a i'espanyol voreja
la inconstitucionalitat. No cal c o

objectat que no acceptava de cap
manera la traducdósimult&niaperquP "hencava la unitat nacional".
En canvi eren disposts a admehe
que els discursos es fessin en qualsevol Ilenpa, si es donaven escrits
en castella.

...
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MACIONS 1 COMENTARIS
salido a los puermriqueiíos. Y quede claro que soy de quienes creen
que la lengua castellana no corre
pelimo
. .. enCataluña porque
. . la realidad puedemuchomásquelasprácticas de Gobierno alguno. Pero algunas cuestiones sociolingüisticas
suscitan reflrxiones de cierto calado. Por ejemplo, la de que el español, la presunta lengua colonial de
Cataluña, es, sin embargo, tambiCn
la lengua de la emigración, de los
charnegos. O el hecho incontrovertible de que Cataluna viene siendn
bilingüe desde el siglo XV. Ninguno de estos dos elementos, aclaro,
tienen por que rrprrsrntar obstáciiloalgunoa la preservación y potenciaciíni del catalán, que juzgo legitima y necesaria, p r o si deben ser
considerados.
Por otra parte, resulta poco cohrrente que se haya aplaudido aquí,
en España, el exclusivismo oficial
del castellano en Puerto Rico: un
mal ~emploparalusnacionalismoc
peninsulares, que piiedm reivindicar esa exclusiva idiomática para
las lenguas propias dc sus territorios. Porque, claro, es inadmisible
queIomi<ivalgay lodelosotrosno.
Y ahi está Pujol para demostrarlo
haciendo de la siuacihn del español en Puerto Rica iina metáfora
para ilushar la situación del catalán.

UNA NOVEL.LA
AMB CARREGUES
DE PROFUNDITAT
Ja fa temps que comen veus que es
preparava unaalhaesp&iede"manifiesto"; aixi ho va detectar el setmanari "El Temps" en el treball
"Bufen aires de "manifiesto".
La primera noticia pública per a
nosalhes de I'auarició de "la cosa''
ensla va donar ni mCs ni menysque
la Mercedes Milh en el ornerama
<.
d'Antena 3 "Queremos saber" sobre els naciunalismes. Com aquel1
qiii no dio res, va fer-se ressb d'im
document redactat per un col.lectiu
anomenat Azahara Larra Servet.
Vamentcndrequeestractavad'una
alha requisitbria conha la reruperació del catala amb aire de victimismepd tito1 qoeensen va donar,
"Extranjeros en su país". Pocs dies
drspr4s vam saber que el col.lrctiu

.

.hcmvist
. la propaganda queennom

L'habilitat per a girar a I'inrevés la
situació real 6s ben malabaristica:
"La novela aporta una explicación
detallada de cómo al ser libre y aiithnnmo se le puede convertir en
manada o en masa, de c6mn ese
rebaño puede llegar a cometer. con
total imounidad vsinmalaconciciicia. los peores abusos y de c¿mo la
razón, en estos casos, degenera en
superstición". En fi: "Este artificio
literario le servird a Azahara Larra
Servetparaplantearla función esencialmente manipuladora de todo
1enguajeydecoartadaparadar"palabra", "voz"a losque hoy en Cataluíia no la tienen: 1 ~castellaiiolias
hlantes".
Caldra seguir ateiitament aquesta
nova campanya, enfocada amb
molta intrl.lig+nciai,Psdesuposar,
amb uns supurts siibtrrrariis molt
potents. La per al@ anomenada
"sindromes+rbia"avan~a.Jacal
qiie
ens p~cparcm!

AMB EN PERICAY,
ELS TRENS
"ARRIVEN"

d'unes "Ediciiins libertarias" ha estat
enviada
als
centres
d'ensenyament. Es tracta d'uiia
niivel.la, ni més ni menys, on, se- Mes d'un ha fet un bot de la cadira
gonsensdiii el hillrtó,rnsnnrra "la quan ha cixitemplat a la petita panhistoria de amor de un profesor de talla l'anunci de RENFE oli, amb
catalan apóstata que pagará con su Iletres ben grosses.apareixl'eslhgan
intimidad la ambición por seguir "amblaRENFEelstrens"arrivrn"....
siendo un ser libre". L'cxordi que L'exclamaci6 immediata es el nom
Irracionalidad y manipulación se
suman con resultados poco hala- precedeix aquesta concepció argu- del flamant cap de normalització i
mental és prou clara del to qlye el antic inspirador de les genials simgüeíios. A veces también se aiiade
deu presidir:
ulifica~onslinmiistioues
dcl "Diari
la ignorancia, como la del goberna,~. ,
dor Roselló cuando dice que el in- " ~ o ~ , ~ ~ ~ ~ t ~ l ~ f i ~ , de
d 'Rarceliina".
, ~ ~ ~ f Diiirii
l i ~ tque
~ l iina
i ~ per.
gldseslalengua del futur&laachal zijístico" es un tabú. L~ criminalj. sona que va trucar indignada a Poexpansión del esuañol en Estados Lción uevada a cabo por el nacio. lítica Lingüística va rebre aquesta
la lezitimidad del resposta: "Si hi teiiim iiii corrector
Unidos desde los territorios mexi- nalismo
canos que aquellos expaliaron en el castellano en ~ataluña,ha dejado moltbo..."
sigloXTXpuedeconvertir, deaquí a "sinpalabra"aloscastel1anohablanBromes a part, recordem com
cincuenta aiios, la nación de los tes". "Nadiewaheve a hablar de la
I'eiitrada de Pericay a la RENFE,
wasps en un territorio bilinee."
"limpieza lingüística" que se est6 propiciada per la Direcció de Politillevandoa cabo, de la voluntad mo- ca Lingüística, va comportar
nolinguistica del cataianismo o, si I'acomiadament de la persnna que
prefieren. del deseodeerradicación fins llavors hebaliava en la correcdel castellanoen Cataluña. Y cuan- ció de textos perque no era de la
do alguirn se ha atrevido se le ha seva corda "lightista". Diuen que
estigmatizado".
ara ha seleccionat nersnnalment els
~ i i m e mrz/agorrde 1993
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Lluis Marquet repassa les i d e n bh- General de Política Lingüística ensiques de Pompeu Fabra en la for- tre I'IEC i els "lightistes" del GEC,
maci6 del catala modem i denuncia acabat de crear exprescameni per
I'actituddelsquiavuillen~arienale- fer-lopossible:'Tuosaiheusfemla
grement per la finestra la feina de llei i vosaihes pacteu". Aquest va
més de vuitanta anysperla restau- serelprimeractedelpacte.Elsegon
ració d'una llengua culta i genuina. va ser la publicació cuita-corrents
Unrecull de fragments de textmde del llibre El barco fantasma, lacamFabra dona una .Euia
. clara sobre oanva
. ' confusionana depremsa i el
I'arnhid qut. Iia di, prcz~dirles fci- Iliiirñmrnt snlmne al presiden1 de
la Scvclh Filolh~ica
del sac de 780
nez eramaiicals
i lexicoer.i~aurs
<.
c.
<,
>
paraules, moltes d'elles espanyolitAntoni Munnf-lord2 relata en clau zadoresi vulgarismes,mes els critede "pagina viscuda" l'increible pe- ris de permissibilitat que farien del
riokia de les reunions de la k c i b catala un dialecte vulgar d e
Filolbgica amb els "assessors lin- I'espanyol coma preludi de la seva
giiistics", feta a mida per a legaiit- desaparició.
zar les barroeres "aportacions" dels
"lightistes" amb un menyspreu t u Blanca Serra examina el repte del
tal dels altres concurrenh. És com catala davant cl moment actual de
aquella canqoneta infantil del disc mitjansdecomunicacihaescalaplade la Historia de Catalunya amb netaria i de les nnves tkniques de
cansons sobre el Compromis de les quals el catala es noba forqa
Casp: "Els aragonesos ja anaven absent, i es pregunta si utilitzem a
fons totes les armes que ens calentesos, ai no els catalans!"
drien per a frenarel proci.sdesubsMaria-Llu'isa Pazosdenuncialesac- titucih. Adverteix tambe com els
tituds que conformen la síndrome nostres enemics utilitzen a fons les
d'esclavatge psicolb@c que ha fet llursdes delanormativa legal finsa
que s'acceptin com a coses normais I'establiment d'una comunitat linles aberrecions lingüistiques mes guistica hispanbfona permanent, a
patents menhe que es vegi com a la qual hom ja dóna en aquests m o
militancia el que no 6s mfs que ments I'herremnnia en les manifesI'exercici normal de la dochcia de tacions li terhries,musicals,etc. prela llengua culta cnm s'ha entPs des tesament mésdinsla"modemitat".
de la tasca de Fabrn. Denuncia tambPelsmitesquelentament hananat Jaume Vaiicorba evidencia a traves
drsfent la capacitat d'analisi serena d'uns quants exemplesla feblesa en
de boti nombre delsnostres conciu- I'ada~taciódenmlogismescatalans.
tadants, especialment els qui tenen gair;bb sempre siipeditab als de la
carrecs polítics i rulturals: el de la llenrua ve'ma. No en va a I'hora de
asepsia.el del progressisme,el dela mu&r un organisme com el TERobligatorietat, el de la desmitifica- MCAT s'ha prescindit de lesperscnes que més han heballat amb un
ció de Pr>mpeuFabra.
criteri rigorús, comparatiu i univerErnest Sabater, desprCs d'advertir sal i s'ha tirat pel cami més fhcil en
que el conhnpt del seu trcball i m a s a ocasiom.
dels de tot el llibre sorprendrh el
públic (acostumat a sentir i llegir
cada dia queestem en el millor dels
mons pel que fa a I'avenc de la normalització). relata uns fets que, per
m& que van tenir una certa maiiifestaci(ipública, hanpassatper alta
gaireh4 tothom: el pacte lingiiistic
al Principat propiciat pel Director

-
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DOCUMENTS D E
LA SECCIÓ
FILOL~GICA
11
i PROPOSTA PER A U N
ESTANDARDORAL DE LA
LLENGUA CATALANA 11,
MORFOLOGIA.

'Jn~tl"td'E~"dlsCofala-.
Barcelona, 1992
Cobre l'apanció d'aquests dos nous
quademsde la nosha mhxima institució academica, nomes volem
deixar constancia del reriovat contacte de la Secció Filolbgica amb el
püblic,m&enlladelesimplesaddicions de mots represes ja fa molts
anys, que mis els escriptors i d u
cents esveraven i desitiaven, i c o
mentar-[os breument, tot deixant a
un estudi més detineut de la nosha
Secció Lingüística una analisi mes
extm.
El primer dels dos quadems 6s el
m& extens. Consta de 118 pagines
que ens ofereixen, en primer Iloc,
diverses declaracions i docummts
recents de I'IEC, com la llei sobre
I'autoritat lineüistica
de I'IEC. so.
bre la normalitzacih lingüística i
sobreels mitians decomunicació de
massa. En segon Iloc, ofereix
I'habitual Cuplement d'addicions,
modificacions i supressions al Diccionari General i unesrelacionsmonotematiques sobre els noms dels
elements quimics I sobre addicions
i esmenes en els nomsdemunicipis.
Completen el quadem uns criteris
sobre la incorporació d e varianis
lexicals ai Diccionari eenerai. sobre
la grafia dels mob compostos que
prwmten una essa inicial s e p i d a
de consonant i un alhe sobre la Dafia d e la persona 1 del p e s e n t
d'indicatiu a les iiles Balears. A la fi
de tot, reprodueix el document dedicat a la fonetica, de la sPrie sobre
l'estbdard oral de la Ilmgua caialana,ja publicat antenorment en un
quadem a part.

-
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LLIBRES
A remarcar, en I'apartat dels mots
compostos cornenqats en essa davant c m n a n t , la hia, al nostre
parer assenyada, realista i estetica,
del manteniment de la e protetica,
tant en derivats i compostos els dos
elements dels quals 5.611 catalans
(barbaesphs, guardaespatlles).com
en els derivats de mots catalans
mitjanqant prefixos d'origen culte
(poliesportiu), i tambe en rls compostos i derivats cultes, quan el seeon elementcoincidnx ambun mot
u
rxistent en catalb i el primer 6s un
prefix o una forma prefixada no
alienaalcatala (infraeshuctura,macrwshuctura). Recordem com. al
nosire entendre d'una forma prenpitada, a l p e s editorials han populan~tlesfomesartificiosesque
no han estatgeneralment seguides,
com (autoscola, polisportiu, infrai
tmctura). Ara I'IEC no fa més que
aclarirconceptes,deshiarelscultismes dels mots d'ús general i tomar
les coses al lloc d'on no havien
d'haver-se mogut mai.

6s assolit I'objectiu del text". Han
volgut evitar la fórmula incorrecte?
Be parlen, perh, del que queda fora
delallrnguacorrecta ...Els textosde
Fabra eren molt mes clars: sobretot
a la gramatica de 1956, parlava de
formes preferibles, dc formes de la
llcngua parlada, pero tambe
d'expressionsincorrectesi totalmeni
incorrectes. Ens fa mal d'ulls veure
etiquetar simplemeni de no recomanable formes com el hnme, la
wmpte, dillunsos, «lis ! i en canvi
trobar-hi les formes orals com
anem's-en,quanconsiderend'hmbit
peneral coneixe't. '

Perh el que mes ens ha surpres és
I'entrada en l'ambit general (hem
de neure que nomes per a la Ilenp a parlada i no per a I'escrita) de
formescom "dos"oer al femeni. "sigut" i "set",els dos al costat de"tots
dos", les formes sent, septim, octau
i decim ... Per que han de ser dins
I'ambit general les formes del plural asens, hhmens i, en canvi, les
dels possessius noshos, vostros noEl segon document de la Proposta més en I'ambit reshingit balearic si
pera un esthndard oral de la Ilen- s6n també ben corrents a Darcelogua catalana, dedicat aquest cnp a na? Per que no parlen també de les
la morfoloria.
- . m ha causat -&a- formes naihos i valtros...?
nysaprdiversosconceptn. Elsconceptes d'ambit general i reshingit, En canvi, i que consti qiie Ps una
aixicomelscriterisdepropi, admis- opinib personal que sé que molts
sible i no recomanable poden obrir d'alhes no comparhran, trobo ben
el cami a interpretacions agosara- realista la catalogaciii dins I'ambit
des. segurament fora de les inten- generaldclspluralsen-osdrlsmots
cions dels redactors de la proposta: acabats en -ig. Perh ern pregunto:
per cert, per que aquest interes de aixh vaidrh tambC per a la llengua
novolerassumirelpaperd'autoritat escrita? Quan en5 donara la Cecció
rectora de la lleneua i auedar-se
en Filolhgica una pauta clara quesurti
a
al pas de tantes "gramhtiques de
aquest t e m e ambigu?
capelleta", una pauta pera la IlpnSobretot trobem poc apropiada gua escrita, no solament per a la
I'expressi6norecomanable,~meS llengua oralo la dels"iebeos"? Una
que sigui explicada així: "S'ha pauta, si cal flexible, perhnoconfud'entendre que aquestes fonnes no sa i susceptible d'unes interpretas6n esthdard i que, per tant, que- cionsindividualsque hojustifiquin
den fora de la llengua correcta. Re- gaúebe tot?
coneixern que hi ha faltes i faltes, i
aixl, no totes les solucions no reco- 1 aquesta sorpresa que hem manifestat i'hem vist compartida per un
manables tenen la rnateixa gravetat
de professors que han
des del p n t de vista de la gramati. bOn
aquests
documents; perb la
ca. Aixb no obstante basta indicar
perque
que noes poden emprar, i amb &b sqresa
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sabemquetambééscompartidaper
membres del mateix IEC d'altres
seccirins i fins i tot (i aixb encara és
més sorprenent i valgui la redundancia) per més d'un membre dela
Filolhgica quenoconeixien el document fins que ha aparegut. Com
podni veure, hem anat de sorpresa
en sorpresa.
Aquest 6s. doncs, el comentari que
ens hasuggerit una primera i atenta
Iecbra d'aquest document. F6ra bo
que els n o h e s lectors. i sobretot la
nosha %ció de lingiiistica. eii fessin una analisi mes detallada.
Per Emrrt Svbnter i Sirhcs

VAIXELL DE LLENGUA NACIONAL
- 2 de febrer: Llengua Nacinnal dedica un homenatge a Rarnon Aramon i Cerra, sota el lema "Per una vida al
servei de la Ilengua". L'acte aplega mes de 700 persones i 6s presidit pel Molt Honorable senyor Jordi Pujol.
precident d e la Generalitat de Catalunya. Se celebra un sopar a les Reials Drassanes de Barcelona.

- 2 ddcbrer: En aquest acte Llengua Nacional instimeix, com a homenatge permanent a Ramon Aramon. el
premi "Ramon Aramon i Serra a la lleialtat linguistica". Aquest premi sera lliurat cada any, el dia 2 de febrcr.
iesdedicara ainstimcionsipersonesques'hagin distingitperllurlleialtata la llenya deliiostrepais.lncloem
I'acta amb la composicib del jurat i el veredicte d'enguany.

PREMI RAMON ARAMON A LA LLEIALTAT LINGU~STICA,
instituit per I'Associació LLENGUA NACIONAL.
Reunita Barcelona.cldia29degenerde1993,elJurat delRemiRamon Aramonikma a la lleialtatliiigüistica,
sota la presidencia del Sr. Ramon Aramon i .Serra i format pel Sr. Carles Castellanos i Llurens, el Sr. Manuel
Ascari Mund6i Marcet,laSra. Mana-l.luisa Pazosi Noyera,elSr. Emest Sabater i Siches, laSra. Blanca S r r a
i Puig, el Sr. Jaume Valicorba i Rocosa, en absPncia del Sr. Heribert Barrera i Costa, quees rroba defensaiit els
interessos de Catalunya al Parlament Europeu, i actuant com a secreta" el Sr. Jordi-Carles Burillo i Roig.
despres de considerar els diversns candidats proposats, ha decidit d'emetre el veredicte seguent:
Ir. S'acorda per unanimitatatorgarles vuit mencionspersnnals del Premi Ramon Aramon i Serra a la lieialtat
lingüistica a:
Yxiki" Berigistain (País Basc)

Perla voluntat demostrada d'intqraci6aCataiunya. tot fent I'esforqexemplar d'aprendre i d'usar la Ilengiia
d'aquest país, quan la integracib 4s encara una qüestib pendent en la nosha societat.
~ ú m m
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Francesc Ferrer i GimnPs (Girona)
Perla lluita que ha sostingut i soste sense treva, des de I'hmbit de la política i de la vida civica, per tal que els
drets dels catalanoparlants siguin respectats escrupolosament.
Climent Garau i Arbona (Ciutat de Mallorca)
Per l'actitud lleial de catalanitzar el seu medi i de promoure I'ús oral i escrit del catala en la seva activitat
professional, la medicina; i perla seva trajectbria social al servei del pais
Pere Gurgui (Biges del Rossell6)
Pel seu compromis amb l'extensiú de l'ús del catala en I'etiquetatge dels productes vinicoles del pais,
concretamentdelsdelaCooperativa"Mestres Vinatersdela Verneda",a la localitat de Bages del Rocselló, de
la qual 6s president.
Josep Niubó i Trinxeria (Girona)
Per la seva acci6 catalanitzadora dins I'hmbit judicial a Barcelona, Gava i recentment a Girona, on es va
traslladar com a jutge dp Primera Inst&nciai d'lnsmicci6 del Juljat n" 4.
Joan Reig i Sole (Constantí, Tarragonesl
Perla fidelíssima actitud enversl'idioma decatalunyaque ha deixatbenpalesa a travks del'activitat musical
i Iletrista, conjuntament amb els seus companys del conjunt "Els Pets".
Jordi Sena i Roig (Barcelona)
Perla contribuci6 a la catalanitzaci6 del comer$ en el nostre pais des del seu establiment de pastisceria, un
establiment que s'ha mantingut catalh de l'any 1917 e n ~ hla
, qual cosa ha estat coneguda i reconeguda a
I'eshanger.
R m o n Timas6 i Domenech (Ciutat de ~alhncial
Perla fidelitat ala llengua catalana i la defensadelaseva unitat i del seu ús desd'un petit comerqdeVal??ncia.
perla cnntribuciO a conscienciar tothom de la unitat del noshe territori Iingüístic.

2n. Sacorda per unanimitat d'atorgar per primera vegada el Premi Rarnon Aramon i Cerra a la lleialtat
lingüistica al
Club Natació Reus Ploms
Pel fet d'haver-se mantingut fidel a l'ús del catala des de la seva fundacid, I'any 1918, i d'haver ccrnhibiiit a
la difusi6 m i a l de la nostra llengua tant en I'ús intern de I'cntitat com en totes les seves relacions exteriors.

Barcelona, 29 dr Xener di 1993
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EL VAIXELL DE LLENGUA NACIONAL
- 15 de febrer: comenqa la campanya

de denúncia contra el Banc Central Hispanoamerich. i'entitat ha
sancionat Rafael Sanz, un empleat dela sucursal de Vinarbs,pel fet d e parlar catala. Cal recordar que Rafael
Sanz ha perdut el judici i continua sancionat.
- 21 de febrer: ReuniO de la SecciO de Correctors, que elabora el llibre d'estil

- 27 de marq: Llengua Nacional i I'Ajuntament de Vilanova celebren un acte d'homenatge a Manuel de
Pedrolo. L'acte té I l x a Vilanova i hi intervenen Jordi Ama1 com a presentador i Antoni Munne-JordA com
a conferenciant, ambdbs membres de Llengua Nacional.

- 21 de mar<:Es repcteix I'homcnat~ea Manuel d e Pedrolo a Barcelona. organitzat per Llengua Nacional i el

Centre Cnmarcal Lleidata. Hi intervenen Joaquim Carbb, Mana , Miquel Planas, i Antoni Munné-Jorda.
Modera Emest Sabater.
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EL VAIXELL DE LLENGUA NACIONAL
- 15d abril: Uengua Nanonnl inren.6 en tina jornada antiratista a I'Ateneu Barcelnnes i m la presentaci6 del
Ilihrc "1i1 racismt,. un drls Erans
revtes de la mietat moderna" de losw M Pnm i Serentill I'resideix aquest
"
acte Heribert Barrera i hi intervé Maria-Lluisa Pazos.

- 21 d'abril: Presentacih del llibre "Una Ilmmia
.. senseordre ni concert" a I'Ateneu BarcelonPs. Aquest actePs

prtlidit p6.r IIi~ihrrtBaneraiprcstntar per Mari.3iig~~laCcrdd.ponentdeLIrngiin
i 1.itrrahir.i 111intrri'enen
C.irli~~Cñ~trllariiir.
Ernest Sabater i I'rditur IurdiGdrria
~.
-, Franci.5~Fcrrrr. Lluis hlarouet. hlaria-Lluts Pa~os.
i Jacas. El llibre 4s un treball col.le:tiu de deu membres de Llengua ~acional:Carles ~astellaios,Francesc
FerreriGiron6s,JosepaHuguet,BematJoan,LluísMarquet,Antoni
Mu~CJordh,Maria-LluisaPazos,Ernest
Sabater, Blanca Cerra i JaumeVallcorba,i inaugura lacol.l~ci6"LaBusca"deI'editorialOikos-Tau,dirigida
per Maria-Lluisa Pazos i Emest Sabater.

.

- 1 de maig: Llenpua Nacional celebra el Primer de Maig amb la Confederació Sindical de Catalunya
- 4 de maig: Mana-Lluisa Pazos i Ernest Sabater fan una conferkicia sobrela situaci6 actual de la llengua a 1'IB

d e Sant Celoni.
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- 5 d e maig: Carles Castellanos i Maria-Lluisa Pazos participen en les Primeres Jornades de .%cinlinguistica
Aplicada, a Eivissa, organitzades per Bernat Joan i Mari.

- 20 dc maig: La Secció d'Extensi6 d'Ús convoca una reunió per tal de pre'mitar el seu manifest "Per una

Politica Limüística efectiva". El Manifet - q u e hobareu tot semit del "Vaixcl1"- inclou unes propostes
Llengua Nacional s'encarrega q"e ambin a tots elspartits politics. que hauran de reipondrc si
concretes
les assumiran o no. Cal dir aue no r w o n d r a n sin6 Esquerra Repúblicana de Catalunva, Catalun~aLliurc,
I'Assemblea d'unitat ~ o ~ u li aP rC C - T ~ I Ees
. assumiran íntegriment: ~ s ~ u e r~rea~ u b l i r a de&talunya.
na
Catalunya 1.liiire i I'Assemblea d'Unitat Popular. No les assumira: PSC-PSOE.

- 5 de juny: Llengua Nacional s'adhereix

i &S present a I'homenatge a Francesc Ferrer i Girones. El soparhomenatge se celebra a Figueres, organitzat pel Fbmm Cívic.

- 8 de juny:Llengua Nacional assisteix a I'homenatge a A k e d Badia, soci d'honor de I'Associació, organitzat
per I'Associaci6 Literaria la Rosa de Sant Marti amb motiu dels seus vuitanta anys.
Númem l z / a g o r t d e 1993
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9 de iuny: Presentacib del llibre "Una Ilenma sense ordre ni concert" a la Fontana d'Or de Girona. Hi
parhcipen': Carles Castellanos. Francesc ~errr;;. Maria-Lluisa Paros i Ernest Sabater. I.'arte 6s organitzat pel
Club d'iirnlrs dr la Cneico la Caixa de Grima i I.lenpa Nacional

-18 de juny: Assemblea General de Llengua Nacional i sopar dels socis.

Us incloem la constituci6 de la Junta de Govem de I'Associacib:
Presidenta: Mana-Lluisa Pazos.
Vice-president primer: Lluis Marquet.
Vice-president segon: Ernest Sabater.
Vice-president tercer: Jordi Colomer.
Tresorer: Antoni Adell.
Secretaria: Angels Grau.
Vice-secretaria:Celia Bruguera.
Vocal Primer: Carles Castellanos.
Vocal segon: Blanca Serra.
Vecal tercer: Jordi Badia.
Vocal quart: Josepa Huguet.
Tots els membres de Llengua Nacional rebran una relacib dels acords de I'Assemblea.

ANIFESTS
OBJECTIUS PER A UNA POLfTlCA LINGÜ~STICAEFECTIVA
Els partits politics han evitat, en general, incloure mesures concretes sobre la llengua catalana en els seus
programes, fora de simples declaracimaretbriques. S'ha volgut que el camp dela llengua quedés reservat al
consens i fins i tot a la unanimitat: aixi va sortir la Llei de Normalització.
Eshoradedesmarcar terrenysi d'acostumarelpoblea sentirparlardelsafersdeI'usdelallenguaenelterreny
politic, no pas per fer-ne una simple bandera electoral huida, sinó per portar a aquest terreny tots els partits
i fer-los definir.
En aquesta linia cal triar un mínim de propostesi definir uns objectiusa curt, mitja i llarg termini; cal establir
una planificació lingüistica correcta i desacomplexada.
Aquests punts podrien servir per a iniciar un cicle de debats i estudis que permetessin d'arnbar a la redacció
d'un Llibre Blanc de la llengua catalana.
La NORMALITAT de la llengua catalana ha d'ésser I'ohjectiu de qualsevol planificació lingüistica valida.
entenem ver normalitat lasituació dela lleneua
en aualsevol oais nnsuoeditat delesnoshes caracteristioues.
u
~ a f i n s a r atananomenada "normalitzaci6"s'ha coAertiten d ~conccp;e
i
buitquennporta a unnbicctiu iinal,
sin6 que es converteix en un moviment circular continu.
Cal definir d'entrada els objectius:
Fer del catald la llengua nacional dels ciutadans de totes i cada una de les terres catalanes; la llengua oficial
única i la llengua de relacid hegembnica a nivel1 públic i, per extensió. privat. La llengua és molt mes que un
simple mitja decomiinicació intercanviablc:esun mitjdd'integraciómial i el signed'identitat perexcel.lCncia
de la nació catalana, com han reconegut molts estudiosos, que no es basa en elements etnics oreligiosos sin6
en un fet culturalentPsenel sentit mésampli: Ilengua, histbria, formesdevida, de treball, dedret ....Per aixo
voler negar n relativitzar la importancia de la llengua 4s sempre un mitja de diluir I'existencia mateixa del
poble catala: cal que afirrnem ben clarament queSENSE CATALA NOHI HA CATALUNYA.
Cal ja des d'ara garantir els dretslingüistics dels ciutadans i impulsar a exigir-los i elaborar i aplicar una
planificaciólingüistica quecobrcixi tntselssectorsde la vida tendent a ferefectiu I'objectiu depoder viureen
catala. Aquesta planificació ha de preveure I'objwtiu de la normalitat del catala:
en I'adminishaciópública en totselsseusambits:municipal, autonhmic,estatal. El catalh ha d'ésser I'ÚNICA
LLENGUA OFICIAL
- en I'dmbit comercial: retolaciú, coiitractes. prnspectes, publicitat teta al noshe territori, atenció oral als

clients.
en els mitjans de comunicaci6 i en I'dmbit de I'esplai col.lectiu:inhoducció gradual pera decidida del catala
en aquells mitjans i ambits en que ara 6s nul o molt minoritari: cinema, video, televisioiis privades, prcmsa
i activitats d'esport i d'esplai.
-en I'dmbit de I'empresa: garantir I'ús del catala de forma efectiva pera qualsevol treballador i pronioure
l'ús generalitzat del catala a ~ a r t i de
r I'elaboració a les emoreses d'un nla de catalanització efectiu oue
comporti dotacib de programes informatics. vocabularis, cqrsets espetífics, ús en reunions i cursos de
forrnació, etc. Necessitat del coneixement adequat del catala per als diferents Ilocs de h.eball.

-

-

-en l'ensenyament en tots els seus graus i nivells: catalanització inteaal en Ilenma i conting~itsde tots els
graus del pr&éseducatiu ambatenci.6 especial als alumnesquenopar~nel catal.3&n a llcngua familiar que
els permeti d'accedir al catala amb plenitud i usar-lo en els nivells superinrs i en la vida professional futura.
Negar aquest dret als infants 6s discriminar-los i marginar-los i deixar un motiu prrrnanent de cunflictes per
alfuturaue~eriudi~uen
tantelsciutadansindividualmentcomlacol.lectivitatenconiunti oueatemotaconha
. . .
la vida d e la Ilengua. Caldr.3 prestar I'atenció deguda a la liengua familiar dels alumnes de diferent
procedencia ambprogrames d'atennóespecial a la immigracióque tot i ajudant l'aprenentarge formal de les
Ilengües d'origen i el respecte a les arrels fa" reflexionar sobre el fet de la imrnigracib i de la inromorarii*de
ple dret a una nova societat. D'alna banda, igualmentcom es fa enpaisosde demografia similar, cildra posar
una atencióespeciai a l'aprenentatge practic i primerenc d'aihes Ilengües veüies c m l'espanyol o el frances
od'ús universalcom i'angles. Elmultilingüisme ha d'esser un objectiu important del noshe sistema educatiu
aueobn lesvortes dela comunicació i la formacióals ciutadans i aue
, vermeti la relacióambels forasters oue
ambenper feina oper esplai. Peraixbfóra bo quees diferenciessin segonsels centres i l'alumnat lesllengües
que s'ensenyen, en comptes de Limitar-se a aprendre'n nomes una o dues.

.

-

.
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ENQUESTA A LES ORGANITZACIONS POL~TIQUES

Esteu d'acord a defensar i aplicar aquestes propostes?
0Si UNO

1.- Redefinirid del marc legal dels mitjans de comunicacib.
Reglamenta66 sobre la llengua que han d'usar les televisions privades, amb un mínim del 60% dc
programacid en catala.
Exighcia d'unanormativa,pelquefaalcinemaial video, queobliyi aproduir, traduirosubtih~larencatalB
e1 90% de pel.lícules com a mínim.
2.- Exigencia que el catala sigui I'única llengua usada en I'hmbit de I'AdministracióPÚblica i del m6n jurídic.

3.- P r e h c i a pública i ús obligatoris del catala en i'empresa pública i privada (bancs, caixes, multinacionals.
m611editorial ...) i en lo1 I'ambit comercial (retolació, etiquetatge, propaganda, infoma66,joguines.).
4.- Catalanització de I'ensenyament. Adequació de continguts i de competencies en els diversos nivells

(primari, seiundari, universitari i ensenyaments específics -escoles de conducciú, idiumps..:).

5 - Fomentar cf~rtii.amentla relaci6 entre les trrrps de Ilnigiia catalana. ppr tal que z'rstable~riun cspai de
comunicaci6 i d'rn*nyamriit unlficat rol ddopiant un morlel dellengua !Alid prr a

el dnmini Inngtsishc

6.- Catala, única Ilenpa oficial.
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