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A fot arreu del món, quan en un  domini lingüístic s'lza 
produil una literatura, veiem formar-s'hi, i repar per 
damunt de la llengua parlada multiforme, una llerrgua 
literaria filla d'un llarg i acurat treball de selecció i 
fixació; i aix6 s'esdevingiie en les terres de llengua 
catalana i els cafalans tinguérem la nostra llengua 
nacional, on traspuaven apenes les diferencies dialectals 
de la llengua parlada. 
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EDITORIAL 

LA POR DE SER NORMALS 

Potser perque han trigat massa, potser percl~i+ no hi Iia uii iiivell de conscitincia 
prou clcvat i prou escampat entre els iiostres coiiciutadans, els darrcrs passos que 
ha donat el goverii de la Geiieralitat de Catalunya en materia de normalització 
lingüística han dcspertat recels i oposició entre uiia part dels nostrcs ciinciutadans 
i una autentica campaiiya de "cacera de bruixcs" en un bcin nombre de niitjaris de 
comunicació espaiiyols. 

És possible que alguna cie les darreres disposicioiis sobre enscnyament no 
s'liagués pogut prendre abaiis, fiiis i tot és possible, que no es pugui prendre iii ara 
si prosperen les denúncies presentades pel grup d'activistes anticatalans que ha 
mobilitzat quasi tots els mitjaiis per oposar-se a l'cnsenyament en catala con1 a fct 
normal ... pero semprc hem tingut la inipressió que algunes d'aquestes niesures 
s'haurien acceptat inésbéals inicis de l'autononiia que taiits aiiys desprcs, sobretot 
quan s'ha deixat crbixer una altra generació amb un coneixement íiifim del catali 
i quan el m6n laboral i conlercial ha viscut i viu d'esquena al catali. Encara ara 
contemplem con1 cursos iactivitatssubveiicionades per la Gencralitat de Catai~uiya 
es fan en espanyol: en tenim testimonis be11 directes per alguiis programes de 
televisió i també pel que cns fan saber molts particulars i funcionaris que 110 
pateixen cada dia. 

Les mesures coercitives que s'aplicluen a qualsevol activitat, de vegades ainb uiia 
iiitromissió escandalosa en I'iinbit privat i personal, 110 són acceptades quan 6s 
qüestió de la lleiigua. Si hi hagu6s mésconeixeineiit de quines han estat les mesures 
de normalitzacií) que, també al cap d'anvs d'unes mesures niés tímides, es van 
preiidre eii paisos occidentals en relació anib l lenpes  cense estat, potser iio 
sobtarien taiit les queara planteja el projectedela iiova lleicie Normalització. El que 
falla, pero, és el conccptc de NORMALITAT. Han passat prou aiiys des de la mort 
del Dictador i cies de la implantació &una demcicracia que al principi cs dcia 
"vigilada". Seinbla que oblidem que taiit la Constitució com I'Estatut van ser fets 
en uns moments que calia donar sortida a la transició sense ruptura i no esverar cls 
"poders fhctics". Ja han passat prou anys i ara costara inés de canviar-lio, pero 
insistim que inolt abans de fer servir el terme "Normalització" s'lia de saber quitia 
és la normalitat envers la q~ial  volem avanfar. Si admeteni que el catala iiomés ha 
d'ésser una Ileiigua semiprivada o en tot cas excepcioiial i voluntaria, e11 definitiva 
no útil ni necessiria no diguem que esteiii a favor de la iiornialització. Si sentini 
f«miulacioiis con1 la de la "imposició del catali", no dubtein a fer notar cl caracter 
surrealista i antinormal: una lleiigua no és mai "imposada" en el seu territori; 
qudsevol altra, sí. 6 s  evideiit que si ens n'anem a viure a Madrid o a Lisboa no 
parlaremd'imposiciódel'espanyol odelportugiiésiiireclamarem escoles en catala 

p~ 
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EDITORIAL 

per als nostres fills; a tot estirar i si és el cas dcls catalans a Madrid es pot parlar de  
crear una escola o un centre excepcional per a assegurar el retorn deli infants dels 
quies trobendespla~ats temporalemnt,pcrbmai pretendrem ignorarla llengua del 
país en quP ens trobem. Que per a exigir aixb cal tenir un estat? Doncs que parlin 
clar i ens entendrem. Molts ja ens hi avenim! 

EL DICCIONARI NORMATIU 
QUE ESPEREM 

Pels símptomes que emanen dels mit- 
jans de comunicació i per la rumorologia 
digna de credit, comencem a pensar que 
el nou diccionari normatiu de I'lnstitut 
d'Estudis Catalans no ca~i r i  en els pa- 
ranys demagogics que els "lightistes" 
havieii amanit amb insisttncia i Pxits par- 
cials evidcnts durant els darrers dos de- 
ceniiis. Declaracions de  membres de la 
Filolbgica -que solcn í.sscrmés aviat poc 
freqücnts- insistcixcn en la fiabilitat 
del-nou diccionari i fins i tot semblen 
estranyar-se que algú hagi cregut que 
I'IEC podia arribar a admetre unregibell 
inconimlat de barhisrnes. Ens n'alegrem i, 

~2 

pcr que no dir-ho?, ens sentim satisfets de creure que la nostra feina d'airejament 
públic d'aquestes qüestions no lia estat en va. 

Creiem que cal tornar al poble catali la feen la seva mixima institució academica 
i, d'entrada, cal promoure'n el coneixement: per que, a diferencia dels academics 
espanyols o francesas, cls acad6mics catalans no surten més sovint als mitjans dc 
comunicació com a tals; per que no es fa saber niés impliament la tasca de I'IEC i 
la importancia que té per a la llengua? Pcr clut no hi ha una seguretat més gran en 
els comunicats que s'autodesautoritzen usant termes ambigus com recomanable, 
no recomanable ... ? 

1 que consti que no es tracta d'una guerra de paraules, sinó de coherencia de 
criteri. 

-- 
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TRIBUNA 

EL CATALA A LA 1.a fiisió ii,ailuests dos estats de  TV3), i qlie maliifasse~en Pertot 

CRUILLA ci,nsci+ilc~a seria practicament arreu un posen la petjadii, per 
irressist,hle, si nomi(..; estendrers exe~npleintnid~iintcastella~iisiiies , ,, 
rn;implicszi,ncsdi.1.1 iirislra nació <1U' I" F " t  iii ' us'l, coni molt hC' 

i conlpt~s,  cap i ~ ~ ~ ~ 1 ,  amb lcl di" Jaunie Vallcurba en el darrer 
AlIrpdBndia partic,l,Kiú d,uli i i i i n l~ re  nuinern d'aquesta Revista. N<> sé 

El dcbat sohrr si 1.1 1lriigii;i d'a~~lereilts~~iii~lli.nciairra~ialit fiiis a quiii puiit el criirri dcls 
catalana en aquesta fi de  segle es ,,ilr l lur  c i i lus i a sn i r ,  <liialitat dirigultsde Llengiia N~icional es 
currompinexorahlenieiitcapa uii t ~ . ~ ~ i ~ ~  i autt.ntic esperit manté rigidan~ent fixat a les nnr- 
patues avantsala d e  1.1 mort. ilacicina~ista. que a,x;, mesialli.xicpre-gurrracivil.nb6 
rompta entre riosnltres amb s,cqdevingiii i licm de res,.rlr, zl,.lis e11tt.n con1 jo<liieii'C'siniiispensa- 
valedursuposatsqueesgrimeixen en y ; ~ ~ b i t  mjnoritari llue ble ~ 1 1 ~  actualització savia i dis- 
llurs millors armes dialEctirlues. ~ i ~ o  donat, quina actitiid creta. Ara. ~uposaiil qur  vcgi im- 
És dificil de  prrcisar qui. hi Ira de  l i  toca cidoptar a prescii~dihlenrluestaactualitzaciú 

dedesig,adistingird'i~nii~~~rrect~i ~ , l ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l ?  ~ ~ ~ h l ~ ,  en rectt~ra.tsevidentque(~i~iI'hade 
anilisi,en~actih~~i~1e1s~~ptimistes, priilcipi, ilue lCl resposta fm(.sI'lnstitutd'EstudisCatalaiis. 
cum tampuc no (.S possihle senzi[la: estant fiira del seu abast en pleiia possessió de  la seva au- 
rl'aclarir eii els pessiiiiistcs, si sóii la güestió de la perviv<.ilcia ijcl torilalli~igüísticd.NornPsiliie.iles- 

victimes d'un'i ~1rsconfiaiii;a catal;i, cal rsiilrrsar.se ', ii,tentar Iiore' hum diria qiie la tal auturi- 
maldventiirada sobre la capacitat s.llv,lr 1.1 geniiinjtat <te la llcngiia tat plena de  I'Iiistitiit tocant a 
dereciiperació d'una Ilengua c<im enf r r in t  dels ditereilts correilts aquestguiatgesavi, niesurat i dis- 
la nostra, que ha suportat fins ara ,.ligllt", que trien la rendició del "'1, aparrix r~iterholil pel diibte. 
victoriosanienl S pi t j~irs catal;la la illflui.nciacastrllaiia, i a "1 t ' s p ~ i d l  arran de  lii publicaci0 
eiivestidesdrlsenemics~lesempre dotararliiestdesjgili del poderde d ~ l ~ e u s d ~ ~ c u m e n t s d e d i c a t s a  la 
i la defecci6 d'uiia part dels r;pl,ca e f i c a s  d a v a n t  les fonEtica i a  I'est;iiidcird ora1 d r l a  
catalaiis. Que li csrnu dc  iiir n tellr{+ilcies disgrcgajorrs dr tata Il(>ii$i~a c.ital'iiia. El teiiia t'scerta- 
LIeiigii,i Nacioiial sobre aquest niella, ,l,ieeile~s qight,' (i, tanlb+, ment difícil. pero, cuni escriu Er- 
estatdecuse~? La seiraraód'Gsser, a¡ las, en n,iilts ,,(, '.liglltu) nest S.ibater en cl darrcr iiunicro 

la seva Iluita, piirtcii, ?S rlar, coiispireii contra el catala. d i  la Revista, iin cert rioirihre 
implicita la nocili-seiitimrnt de il'incertvses i d'irregularitats en 
confiancoenrlsrec.ciirsosdelcat& A i x ' ~ l c i I i o f a l ~ l e n ~ i i a  les paiites qiie estahleixeii o iiisi- 
enhont de  tots els <ihstacles que Pero '" pdGs 'liie nom6s nueii aqtlests riocuiiieiitc, les 1.111 
ara rassetgen. ~ ~ ~ ~ ~ t ~ i ~  ,,iligu 11e"ú niin(iritaria I'eiicoratia. sinipIi.nini1 rcciiniaiiahlcs i I>~AC- 

ii«dcixadcvc~1ri.1~ucciicl ilustre 1 6, jltsL,m,.ni ,,, aqli+st pi,ilt timnieiit irnprecibcs. 1 no pirlcni 
moment Iiisti>ric la sitiiaciú es qu,,s iiic,nifrsta ullaqiiestii>clau ~lelscuntagis "liglit" que alguiis 
pitjor que en tutd altra del passat, ~ l l l e , F ~ a g U i ~ n o p ~ a b ' u i , ~ r a g e g a n t a  elsatrihueixeii. per hé que arluí 
i que  el.; mutius i les raons ,,, ,I c(,nlp~eX situxional actual, n i a 1 i a 1 x a u t d a i i i ~ ~ ~ ~ p o s s i b l r ~ ~ ~ r  

d'esperaiica topeiiambi~ncnnjiiiil ~ ~ i ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ,  ara, parlar estrict.l. cap .i(irrn.iciii rotillidn. Elifrorit, 
d'opnsitsaducrsos qur  icndcixrii m,ll~cllilolilpropi. i \n l i  seni. pwb, del c'impi qlii pugiii rle la 
'1 siiinir ailiiells matius i di1uellt.s bla clarjssim que la dist;incia en. pri~lifera~~ú"light",elsciu~~inients 
raons en uiia gran iiicertesa. Ln tre el c.itala (le la i de  I'lnstittit doiien uiia primerís- 
nostra Presidenta acut soviiit a In de les nornles arrodoiiidcs siniflrt~s~oslaa tolrslcsdrlicadi*s 
idea iic consciciicinriii, 'ira treilta lis de  ,,rr iliiestio~is de  I'actiialitzaciir. Qiie 
prcc"'ia, tant prl que fa a l'úr del ~ . , ~ d ~ ~ ~ ~  jor dziina posad,l a l  dia 11'11i Iiaiir;i proiiper:i plantar cara 

catalacorrectecumenrelacióamh (qlle draltra banda seria a la cormpciú generalit~ada del 
elpessiniismeooptiniismedefo~is ,,tensa) 1txica i morfosintactica. cat"5 del cai-rci.? O be el duhtc 
cii la qüesliódrla prrvivi~ncia drl EI que no puc adnletrc cs clLlc co~ilili~larh rosr~~iiit-nos, i rl c.?- 
catal;i.lnco!iseic!iciaci6,i~ivocadc~ aq ,es ta  fcilla ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  m,,s. rhclw priiiiyaral d r  I'ailiiiescPii- 
idesitjada,éserielniistrrmi~mrnt ~rt~~itrssctisrso~v~ilei,l,~lur~l ,,,<:"iicl piihlicd L ~ L I ~ .  siiscitrn. aniri 
ertrictament niinriritiria i va a s,i.mp7ren L ~ e l s  r n i t j n n s  de  guaiiynt la prtidti en contra del 
acompanyada, mogiida u ani- ,,,,U,, i ,,, i?, (ara di,, ,11,~ ,:ole,l reiire(nmrntdrlcatal~iii'aviii,r~iie 

madaperunespentdemilitincia. imp,,,, iirla v.,riant "lightr* il l a  ta"tnfcessitml? 
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AL RACC, NO Es POT adreqar-me a la dirrcció d'aquella entitat, de  la 
qual vais ohteiiir una carta oii es deien coses tan 

APRENDRE A CONDUIR EN sahoroscs com aqiiestcs: 

CATALA "~'nllri i  ~iniilín, ?orti. iiinirifcstnr~n r/ crir eriiiiq }ie/ 
ft.t que- 117s clricst,s ti~iiriijlii~s I]IIP ~'itii)mrfeixcit 11 

Erncst Snbnter I'fliihi~~rci~lii ili.1 KACC irri sdii eucliis~~nniiiciit rir cfl- 
tnlii. Si 1ii:i.I iro.;tri2 drsir scrin oiri, kv nixí, ~rii,irit ptis 

c .  , , 
t r i i l ~ ~ ~ i i r ~ j i ~ c ~ ~ ~ l ~  i i i n l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ n l ~ i ~ r r ~ i c s ~ í t ~ i i i n r i ~ ~ i i  qiiclrs fciii 
t7ii c~is11*1I~i, iici nii~?iiifis pt2rqii? lt.rit3ir ~í;fi~~iill~ils />rr n 
t3iileiiiirc dcleriiiiiiiils rriircrplcs. siiiri }ir1 Ji.1 qrrc cri 
I inrjv-.ce~i'cri ir ir i i inreri rnsli-llti, rnlririii n}irriidri~ rriin 
Icniiiirolii,~iii rjirt7 eii 111,~iiiis cnsos jn srilxicn iiiin iíifi- 
ciilliit iiii{~i~rtiiirl, r3ri rios iiíiiiiircs". 

D'aquestes ratlles es desprenen unes quantes 
coses, de inal r>ii pitjnr: 

1.- El RACC crcu que el catali 6s un idioma 
inúlil i incomprciisiblc qiic no serveix per a 
eiiteiidre iiiies explicacioiis. 

2.- E1 RACC creu que els seus assnciats, lins 
i tot PIS que sens diibte voldrien i podrien 
seguir classesrn catalñ (iiodemanava pas que 
fessiii, encara, totcs les classcs en catal?, sin6 
qiie fessiii grups en catala, d c  monicni) són 
rematadameiit ciirts. 

El ciirs plssat trcs coiiqncii I.lciigua Nacio- 3.- El RACC creu que jo que li enviava la 
iial van iiitciitar ncoiiscgiiir rchrc classcs en ca- esta\,a als llimbs que igilorava els drets 
talh pcr a l'obtenció del cariict dc  coiidiiir en delsciutadanscatalansaexaminar.seencatala 
cataki: impossible.Conia resposta ciirinsa,auna practica que es duia a terme (aixh si, ni, 
coiishcia van dir que les iic prictiqiies sí qiic senseentrebailcs~ d.examensen catala a T ~ ~ ~ ~ .  . ~ .. . 
podrieii ser eii cat.ilA! sit. Una d e  dues: o em volien enEanyar, fent- 

En vista d'dixb, i davaiit la contradicció fla- 
p ~ i t  timh la campanya CATALA SOBRE RO- 
DES que ben recentment havia dut a terme la 
Direcció General ~it .  Prilitica Lingiiistica, una 
d'aqiiestes persones va intentar entrevistar-se 
anib e1 Cap del Senvei d e  Normalització, senyor 
I'lnnella. Nomes va acon~eguir parlar-lii pcr t e  
li.fr>n, després d'anar-li al darrrra m6sd'uii mes: 
mai no Iii era o li deien que feia de  vacanccs (i no 
era a l'estiu) ... Finalment, aquest alt funcioiiari, 
qiie p a p e m  entre tots perqut defensi i expan- 
deixi i'ús del catala i, com a minim, perque 
conegui I'estat de  la qüestiú, li \,a dir que no  
podia ser, qiie al RACC segur que en feien, 
"pcriluP estaven niolt en conkcte amb ells". 

Assahcntat d'aixo.com a socidel RACCifent- 
me rcssbd'aqucst intolerableestdt de  coses, vaig 

. . 
me creure que no  era pussible d'examinar-se 
en catal:i,ciellsmateixoses trobaven totalment 
desinformatsdel f ~ t ,  trit i estar tan "eii ci~ntac- 
te" amb cl sciiyor Plaiiclla del Servei de  Niir- 
inalització del Catalh. 

En vista d e  tnt aixb els vaig enviar una allra 
carta dientqiiesi nocanviaven enla seva actitiid 
em donaria de  baixa i que I'Associació comeiica- 
na una campanya perquP elscatalans conscients 
es donessin d e  haixa tiel RACC. Els feia notar 
l'engany de  quP havien \zolgit fer-me nbjecte i 
els donava un  termini peGue anunciessin als 
diaris queja feienclasses en catali. Esvan limitar 
a rcspoiidrc'm ainh una altra carta liraiit pilntcs 
fora i a r p n i m t a n t  un seguit dc  contradiccioiis 
ahsurdes sobre la inconvcnieiicia de  fcr grups 
"perno discriniinar cl catal;iV(!?) 

-- 
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LLENGUATGE ESCRIT. Ilunv, el primer de poderdonarexplicacions, i el 

LLENGUATGE ORAL. 
segun, de demanar-les. I'er tant. fa falta al Ilen- 
guatgeescrit una gran precisió. Com mi.5 millor. 
L'ambiguitat en els escrits pot produir confus- . . 

(AA. Sol4 / sitins i malentesos, i aixii no 6s bo pcr a la coiivi- 

D'uns anys eiiqa, s'h.3 pcisat de rncida per al- 
gunspretesos lingüistes, queel Ilenguatgcescrit 
Iia d'acostar-sc cada cop més al llenguatge oral. 
Aqucsts scnyors (o scnyorcs) pcnscii que el Ilcn- 
guaigcoral é s d  matcix rliiccl Iletigiiatgeescrit i 
aixh els porta a un error tic base. 

Els iiadons aixi que passa el temps i es fan 
grais  aprenen a enraonar. Primer mitjanqant la 
Ilengua materna i m6s tarda I'escola. El primer 
aprenentatge 6s oral, senzill, les primeres parau- 
les. Uesprts, a poc a poc, es van acostant al 
Ilenguatgeescrit. El punt de refcr6ncia és,doncs, 
el Ilciigiiatsr cscrit. 1.a Ilcngiia coniiina a tots. 

Si les persones quan neixen no tenen coneixe- 
ment de cap I lenpa  i l'aprenentatge d'una (0 de 
diverses) es produeix en acostar-se a un codi 
fixat, vol dir que la tendtncia t s  sempre acostar 
llur llengua oral a I'escrita perque els primers 
c<ineixenients que adquireixen s»n sempre en 
llengua oral. A la inversa precisament de  
I'afirmació que alguns errbniament fan. 

A par t  d 'aquesta evolució natural en 
l'adquisició delci~neixement d'una Ilengua, exis- 
teix un punt important de diferenciació entre el 
Ilenh?atge oral i el Ilenptatge escrit: la precisió. 

En el llenguatge oral (i nits encara en el 
c«l.loquial) no fa falta uiia gran precisió, perque 
els interlecutorses troben, generalniciit, en posi- 
ció, el receptor, de  demaiiar aclarinicnts, i, 
I'cmissor, dcdonar-los, si algúndelspiintsexpo- 
sats no Iia estat proii entenedor. 

En el llenguatgc cscrit aixlr iio és possihle. 
L'ernissor del misiatge i cl receptor sóii ben 

vtncia social 

Pcr iin altre canto cns trobeni que el Ilenguat- 
ge, a part de senvir pera  comiiiiicar-nos els iins 
anib els altres, senzeix també per a fer-tia amh 
nosaltres mateixos. Els nostres pensaments són 
estructurats i vehiculats mitjancant el Ilenguat- 
ge. Més ben dit, rnitjaiiqant el coiirixenicnt que 
iiosaltrcs tciiim dclIlcngii.itjic. Con1 més exteiis, 
i precís sigiii aqiiest coiieixenieiit, inés ben es- 
truchirats podran esser els niistres pensaments. 

Poden1 afirmar, doncs, que a uti coneixement 
pobre de  la llengua correspon un pensament 
pobre, i a un coneixement ric i precis correspond 
un pensament ric. 

Jo no piic arribar a pensar quc Eiiistciii o b6 
Newtoii relacionessiii Ilurs teories (cadascú les 
seves) amh iin Ilengiiatge pobre, amhigii i poc 
precís. 

Fa pncs dies heacabat de  llegir un llibre editat 
el novembre de 1997 per Oikos-Tau, c»l.lecció 
"La Riisca" titulat LIi-ri,yirn rstiiiidnrd rri 
1 i n i 1  i del qual és autor Bernat Joan i 
Mari. Eii aquest llibre Bernat Joaii ens assabenta 
de la importancia que alguns paisos donen a la 
Ileiigua. Transcric literalment un parhgraf. 

Es tt;, ~loricr, iiiiii coiiscii.nciii clnrii d e  In n~,cessitot 
de diiriiiiinr lié I'iiistriiirioit brisic fhiiit pcr n Iii 

r ~ ~ i i l i t ~ n c i d d c I ' r i ~ s c n ~ ~ i i ~ i i r i i f  rrimprrn I'npireilrritnf,ye): 
In Ilcii,yiin." 
- - - -  

(1) tk n dir, coiieix~~iiiei~f dca lii {~r¿yin l l c ~ i i ~ ~ ~ n  i 
litcrnfi~rn,dni~iiiiidrI'iiistriiiii~~irtlir~~iií~fi~ ii~crssnri 
Iwrn c~1iii111rirnr-seniri1i ln resln iitzI iiiiiii, irnpicitnf de 
riinir~~~nrr15 ~oii~r~~f~sl~ic0-1iitifniiiili~~.A1111~nqii~~f 
h n ~ i i l ~ p ~ ,  {ioiícii nfroiilnr nirih Xnrorilirs ii'i.xit 
1'0prrtit.iitflfp~ d? IIO¡,C,¡ iiit7tfirirs. 
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NO TOT S'ACABA EN LA 

L'mien,pI Possoln 

Uii idioma, con1 a maiiera dedir, té també unes 
altrescaracteristiques quenosdn lesgramaticals. 

Tots Iiem srntit rxplicar que I'euskera iio ti. 
paraulotes. 1 aixi, qliancls bascsparlen cnh~cclls, 
qui no sap llur idioma 11omi.s n'ciiti.11 cls rcnccs 
que hi van iiitcrcalaiit en cspiiyol.  

Josep M. Espinas, en una de  les seves diarie.: 
colurnnes a I'Avui, plantejava un  determiiiat as- 
pecte dels escrits~oliticsdels diaris madrilrnvs, 

iieiii suposar que qui el fa servir no s'adona d r  la 
iinportincia que ii. el deixar-sc aiiar pcr aqiicst 
pcndis tan inci\~il. rendís que contradiu, i eii 
catala, una rnaiiera de fer i de  dir que s'lia anat 
iiiipr>sant tt5citanieiit entrr nosaltres. Qut! rns 
difcrriicia i,per taiit,cal qucsigui dcfrnsada. Per 
la difcrbiicia i taiiihi. pcl mes alt iiivcll qiir Iirni 
giiaiiyct pel iiostrr inatcix natural. 

Jo tiiic 1111 amic iminigrat. Ja des dels aiivs 
quaraiita que el vaig coni?ixer a Caiitonigriis, que 
cn la seva persona hi veia reflectit el gran prcihle- 
ma riel iiostre demi.  En recordo una co~i\'rrsa: 
IJr'ro C,ifnliriiii trii~irii~ii cl firliiro iii in i~iiiiriiii~fiir~rzn 
rriii tiiiili~~ hrnzrri coriiii $rr,ni~ n jiiiilnrn los ci,!/os. No 
vaig 1.2oder contestar, perqlie eii ailueslls anys, . . 
detensar davant un immigrat rlue'c.ilia parlar 
catala per ajudar del tot Catalunva, Iiauria smi-  
hlat una cxigt-iicia fora niida, o uiia iiijustificaiia 
iiiiposició. 

Pero, t»td'~ina,acluellamicq~ieIiavia vist molt 
poc, publica un Ilihre: "Els altres catalans". 

Inipcirtant, inesperat, qiiiii llibre tan iiccessiri! 
Volia agrair-li en nom de tots, eri noin de  tani. 1 
pcr aix¿i ail~iell Nadalal mati, amb els fills petits 
mudats vam aiiar a felicitar-li les festes. 

que nri s'assrmbla gens al llenguatge emprat per 
Eni va sohtar, tan fora dels nostres costums, la la prenisa d r  Calalunya. 

cona de  vi amb «u$ va obseuuiar-nos. oeri) b6 
. a  

Ladifer&iicia 4s la falta d'escrúpolsquehi haal queme la vaig heure molt degust arnhla il.lusiir 
centre-iatotEspanyaengeneral-arecollirles de  compartir-la de  tot cor, anih tota la scva 
exnressi»ns barroeres i nfensives d i r i~ ides  a ner- familia. c> 

sonatges d e  I'actualitat politira. Cosa que entre 
Algun estiracordetes va opinar, i era opinable, nosaltres no passa o, en tot cas, raríssimamciit. 

t s  clar, que no  es podia convenir en trit rl que r i  
1 Espiiiis en posava alguiis exemples: "rluaii el deia a "Els altres catalans". Perii quin crimenqa- 

columliista quc esi5 cotivcnGut de  ser ohjectiii ment m t s  ben orientat, per sercom era la primera 
eiis diu de  Cristina Almcida que es iinn liibrn n veu que parlava des del cantd dels "altres"! A 
nicdio rniiiiriii rrilrc rl iiiieztriiz !/ cl Iiiiilrr o hé quan partir ~i'aquí, tot podia encarrilar-se, i D6u ii'lii 
uii altrc coluiiinista explica que acaha d e  sortir d o  dc  com ha anat així. 
d'una grip tan forta i que cstava tan cruixit que 

El llibre a part, els de  casa vaiii hwanylr uiia las rodillos ;iirfiisii Iinl~lnlinri t7ri cinlnlriii, lriiín !/CI i i i i  
familia amiga, amb la qual ftrem alguna excur- Piijiilíii cii cmfn i~ic~ii~sro" ... 
siir olnrats. -~~ r ~ - - ~ ~ ~ -  

La citaci0 6s Ilarga pero s'lio val. Cóii dos 
Vint anys m t s  tard, aquel1 arnic extracirdinari exemples qiie eiis posen d'evidencia que aixi, 

ens va donar una altra gran alegria a tots arnb aquí, no s'acostiima a fer befa de  ningú. 
"ElsaItrrscatalans2(3anys desprts". Comparant 

Pero huscant molt b(., n'hi haalguna excepcid. els dos textos es veu el cami que s'ha anat frnt, 
1 cree que val la pena rle fer el possible perque gricics sobrctot a Iiomcs con1 cll. 
aquest estil no sc'ns cncomani. Sobretot si po- 
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Com ell, que va explicar en una coiiferencia 
feta a Vic el 20 de febrcr de1 1987: " ... fiiialmcnt 
tothom s'liaurh de pronunciar a l'eniorti de 
l'independentisme, i de  la seva avantsala, 
l'autodeterminació, i que el terme nació deu ser 
vilid, perii el de nacionalisme aviat quedara 
dcsfasat". 

1 desvrés de fer unes coiisideraciotis d'un zraii ., 
realisme sobre l'actitud i les idees dels nostres 
immigrats, acaba la confertncia amb aquesta 
aiiecdota: "Ja fa unsmesos queera a Marbella, en 
una festa dc la "jet-set" per raons de la prnfessió 
periodística. i a la taula on era, una senyora 
andalusa em va dir: Sefinr Candel, uste[i nunque 
cnfnlflri, tanrbiéir es es{miiol. La gcnt dcla immigra- 
ció t'ha exvlicat com els emvrenva l'atoreamcnt 

L'epilegcomenca així "Que hi fa aquíun escri- 
tor com Francesc Candel, que en el seu dia va dir 
quevotaria a favordc la independtnciadeCata- 
lunya ...y 

1 ho contesta referiiit-se a l'autor " ... és el meu 
amic i em cau bé". 1 el justifica: "Jo diria que és 
rnés antinacionalista espanyol que antinaciona- 
lista catal?~" i "si no vol ser esclau del zmirell, ho 
6s ~ P I  I~nrcn".  .. ~~ . -  ~ ~ ~ 

Molt bé, hauríem de dir. Quasi mai s'han dc 
trencar els ponts amh els amics, i és per aixo que 
Candel va prologar Ivan Tubau. Pero de ningú 
s'lia de dir que "es un pobre de debo, un misera- 
ble". 1 menys encara que "és un guerrero dc 
merda i al servei de I'oligarquia espanyolista". 
-Totaixo, referit a Candel, ho hemllegitalnúm. 

, . u 

auuest -un atoreament al revés. és clar- ouan 12 de Lleiigua Nacional. 
<, 

els han dit "Tu, encara que ets inmigrant, tambC He volgnt explicar qui 6s i el que representa 
etscatala" totan~il.lantlasevavoluntatd'escollir per a tots el nohlc i generós Paco Candel. Fria 
i d'acceptar. TamhP a mi em va crispar el fet de falta de dir-ho als lectors de Llengua Nacirinal. 
concedir-me la categciria d'espanyol, malgrat la Tothom s'ho ha de pensar nioltbc ahansd'entrar 
nieva condirió de catali, i li vaig contestar: No. en el camídel maltracte a l'estildeMadrid. 1 inés 
sefiorn,yosoycatnlán~ieronnespn~i~l.La taula esva encara, en aquest cas, en que es va directe al 
hencar ... Per~vaigaguantareltipusil'cscBndol". suicidi,maIparlantgr»lleramentdelsnostresmés 

necessaris i més valuosos amics. 
Quin persunatge en Paco Candel! Amic dels 

seus amics, i sort n'hem tingut. A la fi de1 91 es va 
reunir en uns estudir de so amb un grup d'amics 
seus: Avel.lí Artis Gener, Tisner; Lloll Bertran, la 
Lloll; Josep Lluís Carod-Rovira, diputat d'ERC; 
Sílvia Coppulo, presentadora de TV; Lluis Ga- 
valdi, líder d' "Els Pets". , Ariadna Gil, actriu; 
Ramon Llumi, alcalde de Solsona; Pilar Rahola, 
periodista i diputada a Madrid; Isabel Clara 
Simó, escriptora; Joan Triadú, premi d'honor de 
les lletres catalanes ... 

Cree que tots els que vam llcgir els insults que 
rnés amunt ressenyo, agrairati aqucsts aclari- 
ments de justicia, i que pensaran tamhé que tant 
debo tots els immigrats prenguessin per model 
el noshe Paco-Francesc Candel. 

Nota del director: 

D'acord amb la carta del senyor Ermciigol 
Passola. Haig de dir que I'escrit a que fa al.lusió 
no havia passat per la meva lectura, ja que altra- 
nien t no n'hauria facilitat la vublicació. Els mesos 

Tots juiits vam cantar l'esli~gan compost per de desconnexió durant l'estiu i la tardanca en 

,-eldoni Fonoll ,,Free Catalonia from Cpain" (es. l'ap"rici6d'aquell número van fer quefinalment 

legan del qual es van , , copies en . s'hi utilitzessiti materials que no havien seguit el 

cassette, de cara a popularitzar-lo amb motiu camí normal. 

dels Jocs Olímpics). No fa eaires dies vrerisament (el 6 de desem- ,, 

1 uli amic -tot aquest escrit parla dels amics, bre), en Fral1cesc Candel e s c r i ~ ~ a  a 1'Avui un 

de I,amistat-doncs, un amic de Paco es artide titulat "Forqant-te a l'independentisme" 
lvan ~ ~ h ~ ~ ,  que va escriure el (libre de la Tz~len. q~cdemoshauncopmésquenoselip(itatnbuir 
gUa patria amb ceba tendra,z, L,ue li va dema. en ahmlut I'etiqueta que el company Perena li .. .. 
nar un epíleg per a aqiiest 1libre.- atrldula 
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Tots els rcprcscntants dels griips van coincidir 
DEBAT SOBRE ROCK CATALA a valorar oue el rock cataii havia estat un movi- 

I PRESENTACI~ DE LA 
REVISTA ENDERROCK 

El dijous 30 de setciiibrc va tenir lloc al Castell 
de la Geltnj un dehat sobre rock catala, organit- 
zatper l'associació LLENGUA NACIONAL amb 
la col.lahoració d e  l'hrea de  cultura d c  
l'Ajuiitameiit de  Vilancwa i la Geltrú, el Cliib de 
Fans dels rets i els Amics de la Dliarma. 

El debat, al qual vati assistir unes dues-centes 
prrsoiics, amb una majoria de públic juveiiil, va 
comptar anib la participacií, i pres@ncia dc Pcmi 
Fortiiiiy,cantant dels L~ix'N'Biisto,d'El Vetidrell, 
de JoanReig, bateriad'Els Puts,deJoscpFortuiiy, 
Anima i bateria de la histbrica Eli'ctricn Dlinniiii i 
de  Francesc Ribera "Titot", caiitant dels Bunilis, 
grup dela ciutat de Berga. I.'actcva ser moderat 
per Jordi Arnal, drlegat dc  Llrngua Nacional a 
Vilanovaiia Geitni, i varoniptaramhlapresencia 
de  Francesc Surrr>ca, regidor de Cultiira de 
l'Aiiintament de Vilanova i la Geltrú. 

inctit ahsoliitament espontani, nascut a cilmar- 
qucsi que agrupa diversos estils musicals. rrs- 
ponent aixi a les afirmacions que des de ccrts 
mitjans de comunicació s'havieii forniiilat en el 
sentit que el rrick catala és iin niiintatge subven- 
cionat per les institucinns. El cantaiit Loqiiillo va 
rebre bona par1 de  les critiqiies del públic i de la 
mesa per Ics seves actihids contrarirs al rcick en 
catalh i per liaver menyspreat el ruck fet a comar- 
qiies tot afirmant que el nick auteiitic 6s el rock 
urbi. En aquest seiitit en Joan Reig, d'Els Pclc, va 
recordar cls nrigetis r~irals ~ i e l  rock nord-ameri- 
ea. 

Eti Josep Fortuny, de I'£li.cfricn Dlinririn, va 
repassar la historia del rock en catalh, dcs ilels 
inicis fins a l'actualitat recordaiit que l'EIPrlricn 
Dlinriiio en els anys setanta va oniplir pavelloiis 
detot I'estatciimeldel Real Madriii,ai~ib~x~ncert-. 
dehaseinshumriihl. 1-0 Dlinririn $S uii dels grups 
que d'una maiicra prhcticaiiieiit ininterrumpu- 
da .;'ha mantiiigut eii iiii llnc destacat del p n o -  
rama iiiiisical del país. El cantant dels Rrniii, cI 
carisinatic Titot, un dels grups rcvclació de  la 
iiova peneracií, del rock catali, i e11 loan Reip, 

L. .. 
d'Els Pets, van coincidir a afirmar que la seva es 
una proposta musical nioiiolingue en catala per 
una qücstió de iiormalitat i de fidelitat a una 
Ueiigiia que, segonsvan afirmar, es troba opriiiii- 
da per i'espanyol. 

Pemi Fortuny,dels Lnr'N' Ridcto, va manifestar 
que el seu grup fa rcick per sobre dc  qualsevol 
altra consideraciii i que fan servir cl catalh per- 
que 6s la llengua amb la qual s'exprcsseii niillor. 

Josep Fortuny va manifestar qiic no s'lia de 
teiiir can comrilex ner a afirmar ouc cl catalh és 

s .  

Durant el debat, que va ser iiiolt participatiu i iina llengua mts  apta que cl castclli pcr ler rock 
atesa la seva srinoritat i recursos i perqiie la no exempt de poli.mica, es van tractar des 
llengua catalana t s  niolt rica cii tiioiiosil.labs, d'aspectes pencrals de  la realitat musical catala- ., 

na fiiis a la sitiiació concreta de Vilanuva, cines ~ ~ ~ ~ ~ t ~ d ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l d ~ l ~ ~ ~ k  
van llaticar diverses critiques sobre la poca pro- totllom va coincidir lllle actualment es 
gramació de  concerts de  rock catala a la ciutat. ,u m$s dolc, bant pel clue fa al gran 
Duratit el dehat, el coordinador de la revista nombrede grups ilueeanten encatald com per la 
"Etiiierrock", LluisGt.ndrau,vapresenhrla t x -  qualitatmitjann d'aquestsgrups. E1 
mera revista de  rack en catala, que la Porta tres en nci, dels organit7,adors de I'acte, va manifes- 
iiúnieros publicats i 6s de periodicitat bimestral. tar clue enlla del fetliiigijfstic, allb qiie havia 
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fct triomfar els gmps  Iiavia estat la s w a  qualitat el projecte d e  I'Escorxador com un espai poliva- 
musical i artística. Diiraiit el dehat el rcfiidor lent destinat a donar cabuda a divwses iniciati- 
Francesc Surroca va ser ohiecte de  diverses criti- ves ar t is t i~ues  i d e  creaciii. 
q ~ i p s  adreqades a I'ajuntament per la poca ajuda 
i atcnció s e g o n s  es va afirmar- que aquest Eii acabar I'acte, els musics i acompanyaiits 

dispensa als g m p s  novells i a la gent que co- van copar al nou local de  I'Agrupació de  Ralls 

nielica a fer nitísica a Vilanova, tot coiitraposant I'opulars de  Vilannva per passar tot segiiit a fer 

cuiii a exemple a seguir la pohlació veina de  un  recorrept  per diversos locals iiocliiriis del 

Rihes i l'eiititat cultural GER. Eii FraiiccscSurrr>- harri vell de  la Geltrú, que es va perlIoiig.ir fins 
a altes Iiores de  la matinada. ca es va manifestar ohert a dialogar iva comeiitar 

LA PRIMERA REVISTA DE ROCK EN CATALA 

AMB LA PRESENCIA DE MUSICS I CANTANTS DE 

LAX ~Nfi MTO, ELS PETS, BRA MS 
1 EL ECTRICA DHA RMA 

Dijous 30 de setembre a les 20 hores 
al Castell de la Geltrú 

l ENTRADA LLIURE 

I ., - .- . -- , . . 
- - ! 

~ ~~ 
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LLETRES 

DEFINICIÓ D'UNA FACETA ~ o ~ t c s  maiis ara cloquegeti al Poeta, pero m o ~ t  

DEL POLIEDRIC J.V. FOIX 
pocs abasten I'autentica poesia. 

Com defineix Carles Kiha, del qual relebrcm 

Manuel Pln i Salnt 

No puc evitar de sentir-me c«ndolgut quan es 
parla jocosament de J.V. Foix, taii admirat per 
Carles Riba i celebrat actualment en el seu cente- 
nari a Grenoble, Londres i París, i germa gran 
dels nostres poetes, com ho foren eii un altre 
temps Verdagucr i AusiAs Marc. Sovint hom 
comenta la seva vida com si constiti~ís un arxiu 
de facecicsoun magatzemde divertidesanecdo- 
tes. Certament que J.V. Foix, tímid, púdic i dis- 
cret, vclava la seva intimitat darrereunspampols 
d'amable ironia ciutadana, pero en el seu fons 
fou un gran desconegut, per el qual, pcr causa 
d'una gran honestedati Ileialtat,esdevinguédra- 
matica i entotsolada la seva vida. Ell, com pocs 
d'altres, tenia consciencia Que els inclements 
dominadors de I'pspasa iberica encara ens ana- 
ven robant la llengua i la patria, i, d'altra part, c i i  
la seva vida última, no tenia on estatjar i reposar 
el seu cor. Ben cert que "sol i de dril i nirih r ~ r l i ~ s f n  
goflrllri rs vein rozliirt per furqiies srilitirfs". Sembla, 
pero, que la solitut implica eshetor i ell, eticanvi, 
no romania pas clos en el scu carrer contigu al 
"Clos de Sama", car no mancava d'amistosos 
coneguts, si bé no compartien amh el1 el mateix 
horitzú d'avenqos i retorns, i romania sol entre 
molts, potser com en altres temps i patries es 
trobaren Jeremies, Virgili, Ovidi, Leopardi, el 
Dant, Verdaguer. També Foix fou '%roster en In 
prupin contrndn". En la seva jovenesa havia de fer 
el paper d'hcrcu de can Foix,enla vila sarrianen- 
ca, on els hereus eren seleccionats per portar el 
tilem decorpusiels calia pugnarper endur-se'n 
el ram en la Festa Major. 

Entre les mtines i envegetes vilatanes el1 escu- 
dava la sinceritat amb ironía i Iiumor plaents. 
Així podia escriure quasi festivament: " l o  sóc 
oq11el1 qire 0 1  mnr ndoers ur lr jn".  Aparentment, en 
els seus pnemes,sempreveleja acompanyat; pero 

"Vm 6s - e i n  dic- qirnii soliir per In dirrin 
Despirll lo Merit i cm trob - 7 1 1 ~  i 'wn l l rn~r i  
D e  tnntes rnans se17sr do vii semencn 
M ' n l ~ r i n  dcserts r n  la i r r rn  coniiino" 

també el centenari, "ln pi~esin r's i i i in fornin dr 
ctiririxeinent". Pero cal avancar que hi lia dues 
fcirmes de concixenca per I'esperit (que no és la 
mera coneixeii~aanimalper I'instint,lamemi>ria 
iels setitits). Aixíelsfilosofsi científics tracten de 
coneixer preferentment per la Raó, com Dcscar- 
tes i Kant. 

Els poetes i profetes, en canvi, tracten de 
conPixer preferenhcnt pel Sentiment i la Intui- 
ció com Homcr, David i Virgili. Talment, per 
exemple, profetitzava Verdaguer quan veia Rar- 
cclona als bracos &Alcides: 

"Trelinlln, pt2iisn, Iliritn, 
iiius ?reir, espera i ora; 
qi i i  ciifniisn i n l ~ n  CIS pofilt*s 
rs DC;I< q11c els hn crenf ." 

1 així mateix J.V. Foix augura i exhorta els 
catalans: 

"Oh oi,~orosn estirp! Esclriz?n iiiirlignn 
QIIP cobr,qrs í i l t a t i :  sugira i sigiin 
El  frrr r ~ í i r a t  i el returvi n In Idrn." 

Pero hi ha moltes formes il'expressiú cordial. 
Hi ha moltes vcus: els bards, els gl»ssadtirs, els 
versaires, r1s trobadors, els joglars; distints ob- 
jectius: I'hcroic, el bucblic, Ireri>tic, el satíric, i 
distintes escoles com el simbolisnie, el surrealis- 
me, el futurisme, el dad&. Per a en Foix totes 
aqucstes formes i tendPncies no eren més que 
generes de l'art poPtic, que "tr>t investigador en 
poesia podia perfectament assajar", com el1 va 
assajar Ramón Llull amb un calc entranyable. 

Aixb no obstant, per damunt de totes aquestes 
formes i topants hi 1ia el celobert de la trascen- 
dencia, on bateguen els cors mésenlla dels joiells 
ide  les flors. Hi ha la faceta dela poesia eminent 
que assumeix la vida intemporal en el temps, 
I'objectiu de la qual és I'Home: la vida de I'home 
i la historia de I'hnme en el trhngol dramatic del 
seu viatge terrenal incert. 

Aquesta 6s la poesia dels portes preclars, dels 
poetes-illa, a la frontera de l'etem. De la qual ens 
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LLIBRES 

NOUS TÍTOLS DE 
LA COL.LECCI~ 
"LA BUSCA" 

dlEd.- OIKOS-TAU 

i;iw:<% (',iili~ICii!,P i iI<,iiiii 
I!r~!1101 .i~x111 1 ,hlctrt 

LLENGUA 
I YARIACIO 

,,,L,>>.f,,,t 

Donem, a tal1 de 
presentació, una 

referencia breu de 
I'aparició d'aquestes 

novetats editorials 
vinculades a membres 

de I'Associació, tot 
csperant que en núme- 
ros vinents en tinguem 

recensions més com- 
pletes i valoracions que 

no ens escau de fcr. 

Carlrs Cnsfcllnnns i 1.lorr11c 1B~~rnatJnn11 i Mari 

Amh una destinació niSs amplia quc Id dels 
rstudiantr d e  COU, ciicara que p r t i n t  d e  les 
iioves programacioiis d'aquest ciirs, aqiiest Ili- 
bre ens dhna d r  tornia tehrico-prictica iiiia visió 
delacomplexitat delfet liii%üistic. 'lcoiiceptede 
varietat, les rrlacioiis entre Ilengua i dialecte, la 
varietat est'iiidard, les variacioiis genjirafiques i 
estilistiqucs ens acostrii a i i i i n  perspectiva mes 
rigr>rosa dcl let lingüistic. 

Els ~xrn ip les  d e  diferriits varietats, els qua- 
dres-rpsuni i els esquemes ajudcti a la cornprc,1i- 
si0 d 'un scgiiit d e  qüestions que fins ara no 
havien traiiscendit més enllA dels sociolingüis- 
tes, pero queavui ia hand'iiitercssar a q~ialrevril 
persona d r  cultiira mitjana. 
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LLIBRES 

EL JOVENT OPINA 

Llengua i ensenyament als instituts públics 
de  Catalunya 

Joscpa Hirguct i Biosca /Blanca Scna i Pirig. 

Desprrs d'una laboriosa preparaciú i no sense 
dificultats eii el seu cami. fiiialment veu la llum 
aquest estudi sobre les practi~lues i les actihids 
lingüístique dels adolescents que formen part 
d'una amplia mostra de 34 centres docents del 
Principat de tots els medis socials. 

Més enlla de les dades, donades de forma 
completa en un annex a la fi del Ilibre, I'analisi 
dels resultats i els ctimentaris de les autores en 
fan un llibre de lectura apassionant per a tots els 
intcrcssats cii cl futur de la I lenpi ;  per aixo, pot 
scrun llibre de lectura per als mateixos ulumnes 
de secundaria i de COU i de punt de referencia 
per a fer un treball semblant en el seu medi 
immediat. 

I &mur Jmn i Mari 

LLENGUA ESTANDARD 
EN L'ENSENYAMENT 1 

LLENGUA ESTANDARD 
EN L'ENSENYAMENT 

Bcrnat Joan i Mnrí. 

Preiient com a punt de partida alguns dels 
modelseuropeusd'estandardització,analitza els 
problemes de I'estandarditzaciú del catali en el 
canip de I'ensenyament. Les preguntes de "quiii 
catali cal enienyar?" troben un seguit de dile- 
mes a I'entorn de les diferents varktats dialec- 
tals, dels problemes de I'estandardització obvia- 
ment iio resolta en la nostra I lenpa i de la falsa 
alternativa de "lieavy" i "light". 

Un apendix dc tcxtos d'autors catalans i es- 
traiigers sobre la llengua esthndard tanca aqucs- 
ta obra, que pot ser útil als professors, als estu- 
diants de magisteri, de filologia o de pedagogia, 
als aliimnes de COU i al púhlic interessat en les 
qiiestions de llengua i socictat. 

E.S. 
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INFORMACIONS 1 COMENTARIS 

QUE PODEM FER DAVANT LA negociaririns post-clcctorals sobre pactes i fi- 

CAMPANYA CONTRA 
nan(aniciit autonoinic. Perh el cavall dc bata- 
lla Iia estat sohretot I'eiisenyamcrit i els atacs 

CATALUNYA? han ariat contra el progr.inia&immersió. 

Val adirque, finalmciit, lesaiitoritats educa- 
Podríemcomenqara fer-iicIiistoria,arrdactar- del I~rincipilt Iiaii reaccionat davaiit 

iic la cronologia a extrcurc fragments "brillants" sitiiació clLle rvidelicicn tata mena d.estudis 
delesdotzenes(»ja mésd'unceiitenar?)d'escrits, sobre el domini superior alunliles 
tertulies, al.lusioiis dels polítics en discursos ... nen de Izcspanyol en acabar els estudis fins 
No 6s que no tTa1jiui la Pena, Perbdemanaria Lin tot la practicament nul.la operativital Catala 
temps energies 'le que no dis~osem, Els ora] de li)olts en acabar rstudis Li'EGB i de 
nostres lector5 deuen haver scgilit amb més o sc,inl~~ria, 1 ja del nivell drús riral 
menys interes eldes~legamcnt d'iina fase entreels joves de les arees iirhanes. Tan sols riii 
d'aquesta campanp' fet permanent- per enseiiyament en catala des dels anys de  pre- 
culpabilitzarelsca talaiisdelfetdeser-hoi encara escolari primerciclepot pal.liaraquest deficit, 
demostrar-houiia mica. i'erpart nostra,iiosense pero que només un canvi niés profund en la 
recansa per ractit~id escapista que en general ha societat en relaci6a111b~a valoraci6de],idir,ma 
presidit la feble reacció dels nostres miijans de  pot a de debo normal el catali, 
comiinicació, dels pcilítics i de  les instihicions, no normal vril dir normal, no excepcioiial, opta- 
podeiii fer res més que ressaltar la necessitat de  tiu, militant, etc. con1 Iio 6s ara. 
reamar-nos moralment, denunciar la nostra fe- 
blesaila~itbpicaartihid-iluehapraiditaquests 3.- Entre els arg~iments mts  falsos que niés 
darrers anys i quc ara comenta a canviar- dc d'un cop s'lian fet servir contra uiia normalit- 
pensar-se que tot anava per hon cami, que no zació liiiguística mts  activa en l'cnsenyiment, 
calia militanria lingiiística ni nacional, que ja hi ha I'argumentque tritselscspaiiyolspaguen 

havíem h.obat I'encaix enlanriva "Espaiia delas amb elc seus impi)stos I'cnseiiyament del ca- 
autonomías". Destaquem alguns aspectes de la tala. Undelsúltinis ha cstat elsenyor Aznareii 
situació, per si algú no se n'liavia adotiat: unes declaracions fctcs a Roma el 7 de  desem- 

bre. 
1.- Si fins ara no hi hagut "conflicte lingüís- 

tic" obert (d'encobcrt és obvi que n'hi ha, tant Durant cls Jocs Olímpics tanibé es va deixar 
des del punt dc vista socio-lingüístic con1 en la sentir ailuest argument, que dcu semblar con- 
practica qnmi aquests temes surtcii a la llum clociit i justíssimalsseuscreadors, pero queno 
pública) 6s perque els catalans no han siiperat s'aguanta davant les xifres que tots coneixeni 
l'espcrit de  derrota, una de les manifestacions del deseiluilihri astronbmic entre el que a Ca- 
mts  clarcs del qual 6s el parlar en espanyo1 talunya paguem i el que hi retorna. l hem dit 
davant qualsevol interlucutor no clarament bf. astronomic, si no pcrdcm conscikncia dels 
catalanoparlant i acceptar de  rebrc tota mena scg le~  que fa que dura. L'cxpoliacióperdret 
de missa tges que prescindeixeii de  llur llen- de conquesta no ti. res a vciire amb la siilidari- 
gua, des dels piiblicitaris i de consum fiiis als tal: aquesta, per crinicnqar, ha de  ser volun- 
de  qualscvol situació de la vida prhctica mer- taria i enfocada amb llibcrtat i envers aquells 
cantil,juridica,púhlicaoprivada. Elmésrevol- qui objectivament 12 mercixcin i la puguin fer 
tantésqucdcsprésd'anysdepredicar-nosque rendible per al pohle, no pcr a una casta de 
ens cstiguéssim quiets ara ens digiiin ilue cal govcrnants. 
militancia liiigiiística. 4.- Es cert que darreramcnt han comenqat a 

2.- Molts comentaristcs catalans ja han fet sonar veus critiques envcrs 1'Estatut i la Cons- 
notar lam&queXspitm7 coincidencia delacam- titució. N» han estat, pcro, prou ni prou clares 
pnya de denúnba eonb sUTrrnli.sta ni pro" a l t e .  Cal parlar clar i aixo ho fa11 molt 
de ~ 1 ó ó  de I'npntipl a C i t a l ~ m ~  amb les pocs. Cal tambéproposar solucionspr;ictiques 

- - - - 
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INFORMACIONS 1 COMENTARIS 

ELS IMPOSTOS DELs que les persones abaiis d e  triar han d e  saber 

CATALANS distingir ( i  mÉssiaqucstespersories tenen cirrecs 
cie resprinsabilitat). Almenvs aixh 6s el q u r  
pensem nosaltres encara que no som aradi-iiiics 

Si Iliguem la noticia anterior amb la que rns  ni dir<.ctors geiierals. I'otser per aixo? 
dbna el matcix "Nou Diari" el dia 8-8-93. en la 
c1~1aI e i isdiu<~ueeldeutedela  Univrrsitat Rovira 
i V i r~ i i i  sera possiblemeiit s u f r a ~ a t  cii una Eran UNES BONES INICIATIVES EN .. .. 
pir t  pe r l a~ekera l i t a t  de~a ta lu~ i )a ,  prnselnqlie 
cls diners dels catalans podcii servir per a pro- 

EL CAMP DELS VÍDEOS 
moure la Ilengua castcllaiia al Brasil. Aqui tam- 
poc no hi afagim cap coinentari. 

Quatre mesos més tard 
El "Nou Diari" dedata  12-12-93 ens diu que el 

senyor rector d e  I'esmentada Uiiiversitat Rovira 
i Virgili i en Ics joriiades sobre l'ensriipnicnt d e  
les llengües a I'escola organitzades a Tarragoiia 
per la Fedcració d'Associacions d e  Pares d e  Ca- 
talunya, va comencarel seu discurs afirmaiit que 
"Catalunyii no esbilingüe". Pel qurscgueix des- 
pr6s s'rntéii que vol que Catalunya sigui "inono- 
lingiie" eti catala. 

No sahem coiii relacionar I'actituci del srnyor 
rector pel  q u e  fa  a la p r imr ra  noticia: 
I'ensciiyimeiit d e  I'idioma castclli al Brasil, i la 
del monoiiigiiisme en cata15 a Cataluiiya. Sem- 
bla que no es hacti d c  la niateixa persona. O hé 
potser que rls rsdcveniments d'aleshrires en<$ 
han estat proti iniportants perquL lingi caiiviat 
d'cipiiii6. Si 6s aixi el felicitem. Els videos d e  Tintin driblats al catala qiie t'i ja 

unrs  qiiaiites setmanes que ofcrriu "Nou Diari" 

ELS ACADEMICS DEL 
SENYOR RENIU 

eldiss~bteliantingutuiiai1acollidacxtraordiiiiria. 
Tant 6s aixi que desprts dels priiiiers set titols 
programats, l'empresa Iin decidit oferir-iie set 
més. 

número 479 23-8-93 la revista "'l Igualiiierit, i coincidint amb Ics festes nadalen- 
Teilips" en  una entrevista fcta a1 ~ C I I Y ~ ~  Reniu qiies,~iallaparepta~comrr~uns~,uantst~to~sen 
(director general d e  Política Linguistica d e  la catala d'Asterix i d'altrrs pcrsonatges iiifantils 
Ce1ieralitatdeCatal~ln~~),aquestse1ly«rdiuclue ,,ditatsper~diCions de la M~~~~~~~ en el de 
el' 'la estat la Qers(lna quclla fe' d e  Pont~"""' la campanya de fclmci1t dohlatge que dLlu a 
GEC(1legi~i"light")i IEC(IlegiiiSecciOFilol6gica terme la ,,qilesta campa,lya Lln 

d e  I'lnstitut d'Estiidis Cataldns), i, que  les sLiport publicitar¡ rlue esperem que es co. 
personesquc aixh critiquennrisOnacndi.miqiies. rrespost per la prcsi.ilcia fisica dzaquestes cintrs 
Es veu qucperalsenyor Rrniu 'ls reprwciitants als punts devenda, problema aquest que encara 
del CEC (s'ha d e  tornar a llegir "liglit") són cls Si de a la 
grans acadl'mics d e  la llengua catalana. Es llibrerin ONA Iiaii cstrcnat una secci0 especial- 
pos~blcqucclsenyordirectorgeneraldrPolítica dedicada .,ls vicieos. El cinema infantil el 
Liiigüística ronlongui les acadernies. Li diem víiieii, ailys pr;,cticament ilomés 

- 
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INFORMACIONS 1 COMENTARIS 
~ . , .  .. 4. . ~. .. ~~...-&;:  s.--^--- representat per I'esforqada tasca de  Cavall Fort- - ,. c y:,, 

Drac Migic-Riallcs, comcnqa a trnir ara una 
prt3stiicia al mercat. Exigiiii-la pertol arrcii i, pcr 
comriiqar, afavorim amb les nostres compres 
arluells cstahlinients que ja els tinguin sense 
Iiaver-los d e  dcnianar. d.. 

E l  ceps sor1 o4 "m. 
EL SUPLEMENT EN CATALA 
DEL DIARI SPORT 

cl'oquesls 6s el qrte aqul u 

~ - . ~ 

! 
.. .. . 

' 

Rcii rcccntniriit .iquest diari espiirtiu barcclo- 
ni ha iiiiciat la piiblicació setmanal d'iin suple- 
menten catali. No f s d  niateix que una puhlica- 
ciii integra, pero ates l'endarrcrimrnt r n  aquest 
canip i el fracas ci'altres iniciativcs, cal saludar 
a m b  esperanca aqiiest  noii ecpai d e  
iiormalitat ... rela-tiva. Tot i aixb, el rli.iri "Awi" 
iio s'estava de  fer constar que ells lii dcd iqu~i i  
dihriament un hon nombre de  pagines ... 

L'ETIQUETATGE EN 
CATALA, ENCARA 

Es sahut qiieeiicara sóii una intinia rninriria els 
productt .~ etiqiietatseii catalh i rluc nies aviat en 
trcihem entre productes de  difiisió local i en 
1"jnihit d e  la gastroiiomia típica. Fa atiys qiic Iii 
Iia ilui Iii treballa, com I'Associaciii pe r  
I'Elirliictatgr en catali, sorgida de  la Crida a la 
SoliJaritat,que<irfianitzaperi~dicameiii iircsdc 
productcs en catala. Ara amb la 11o\~.i llci d e  
iiornialització +i arriba a bon port- es poss- 
hlr que canv~i  la situaciii, encara qiir teiiiciii que 
Iii liaura moltesdificiiltats tant per a I'aprovació 

cat i i i i  origiiial ayloc destinat a assolir i i i i  record 
Guiiiessilcrecolli<ia deIlaunesdeCi>ca-Cola a la 
placa de  Cataluiiva, amb la fiiialitat ~l'influir 
sobre ailuest iiiarca prrqut  retoli el5 selis pro- 
ciucteseiicatalh. Cal recordar, comliolian fel els 
cirganitzailors d'aqiicsta origiiial iniciativa, que 
acluesta marca ha cstat pronera en la puhlicitat 
en catala, i que es pot trohar beii disposada a 
donar un  pas m&s en 1,i iiomialibt i que el seu 
cxrmple pot tenir una infliiCiicia iniprirtaiit en el 
iiiercilt. 

delpri>jectede llei con1 pera I'aplicaciii dcla que 
eii resulti. 

I'er t(itaixi>enssentiin recoiifort.itsqlian veiem 
un pniducte d e  difiisió normal. con1 6s el vi del 

1ll1111~1lll'~lll l. 
qiial rrprodiiini I'etiqueta. totalincnt cn catala. l1111bl. 

,, ~~0 ,< *",,",,,~, 
Qiian tanqueni aquest iiúmcro cns assaben- B . .  . - 

L.!!,,., 
tem que la I'latafurma per a la lleiigiia Iia ciliivo- 

- - ~ 
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INFORMACIONS 1 CQMENTARIS 
ESPAIS DE NORMALITAT de Llengua Nacional i els iiostres inatiifestc>s. 
En rl iiiimrro anterior iis parlivrin d c  DPrF, 

viatgcs cat.ila~is d e  iiictitalilal i d'eslil i, encara 
que  la tardaiica en la piihlicaciii d e  l'exeinplar no US PRESENTEM EL GRUP 
us devia oermetre assabentar-v«s a ternos dels DEL LLIBRE 
viatges d'acluell monient, u s  recurdem que po- 
deu denianar iiiforniaciii sobre rl  programa pcr 
a l  mrsos viiients passanl pcl scu localdcl carrcr 
d e  la Diptilacii,, 30(1, c a i i t ~ i i a d ~ ~  del Bruc, d'll a 
13,311 o ~ i c  S a L), dcmaiiaiit pel senyor Roini, o 
lriicatit al icl. 303 32 12. Aq~iest gahiiiet d e  uiat- 

' 

ges, a parl del seti programa d'excursions ciilhi- 
rals pels Paisiis Cat.ilans r i  altres indrets com 
Occitinia, Escixia, Cardenya, Tunísia, Terra San- 

! 
ta o GrPcia, us pot preparar viatgesa mida peral 
vostre lleure o p e r a  iipcessitats profcssioiials a 
qualsevol p i r t  del món. 

Hrm ~~cnm"t iuc ,  tal c~iiii Iiein fet ainh aquesta 
iiiicia(iva, ciicara pnc coneguda, fóra convenient 
d e  di\~iilgar o recnrdar des d e  les pagines d e  la 
nostra Revista I'cxisti~iiria i rl funcioiianiciit 
d'altres "espais dt. iiorinalitat" oii poder trobar 
niaterials cii cata15 o &ser atesos en catala. Per GRUP DEL LLIRRE 
aixbavui 11s fe111 uns reciirdatnris i u s  presentem carrer  de  Valbncia. 530 
una ciitit,il ja veterana, el GRUP DEL LLIBIIE. 08013 Barcelona 

Uiis espdis d e  nornialitat en  el terreny d e  les 
Ilihrcrics el ci?iistit~ieixen, per exemple ONA, 

fa ,,.iil( ,lilys va comeni;ar les activitats 
i'estahliiiient mi.'. gran dedicat excl~tsivanieiit al a<liiesta cinpresa de dihisib del llihre catala per 
llihreiara tamhcal vídeoe~icatal:i:ésalagraiivia i, rlue dels nc,stres lectCirs ja 
d e  les Crirts Catalaiis, 6.54 Allí troharcu iiiia lCl c(,ileixerl (,en si,n ac{llerentsi tot, creiem que 
Amplia exposició i un servpi profcssioiial aciira t ,,al la Llestocar.ne tres clises: la inlplrtancia 
queuspotajudarri i  la loralit7aciód'ohrcsqiiciio ,j.,,l,,esta feina davant la iilexjsttncia f i n s  1 1 ~ .  
siguiiid'estricta iiovetat o hédclocalilzació dili- v(,rsc+, delectcirs en catala; la crinst;incia 
cil en uns altres cstabliiiieiits, coin dicioiis  uni- 1, ,,,, tasca amh ,,,itjans niodestos qur  lla ailat 
vcrsit'5rics. d e  gru1,s no coniercials, etc. íeiit crC.ixt.r la prrsciicia del Ilihrc catali cspccial- 

A ~~~~~l~~~~ tamh(., p(,dem la llihreria ment cii z~nics  »n tciiia o encara te poca o iiiil.la 
PROA ~ s p ~ l ~  d,EnnclOwia cahlana i ~ d i ó ~ ~ ~  prcs i ' i ic iac  les Ilibreries, i la seriositat i 

Preialcarrerde Ia Diputació,2';Oa la plantabaixn 1'11oncstcdat en t-1 St-u fiincionanlent. 

d e  I'Edifici d e  la Fuiidació Encicloptdia Catala- deja octavi sarsaiielias, i <+ireC. 
na, i al costat Proa Mitos, dedicat a I'audic)visual tordcl ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b  
i a la iiif«rniitica, on podreu trohar informació, altrc5 eosCS ~ , ~ , . , ~ j  desapareglldden la prac. 
per exemple, dels <irdinadors Macintosh prepa- tica xarxa o la rccciitíssima secci,j catalai,a dsLin 
rats pe ra  trehallar totalment en catala. cliih del llibrc d'hnihii estatal q ~ i e  s'acaba 

A ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  la llihreria LES VOL TE^, a d'apiintar ara al mcrcat calalh, val a dir atnb uii 
la Placa del'Oli,alc«stat mateix d e  I'Ajuntament, c a t a l e ~  miilso. 

«n sempre sún hen presents les campanyes cívi- parleni , jcl  G~~~ drl ~ , l i , , ~ ~  i comenccin pcr 
ques i, cal dir-ho, els llihres editats per memhres explicar.ile ,,,(,lt ~rrumi.llt fullcionamen~ 

- - 

22 LLENGUA NACIONAL / desscrnbre dc 1993/Núrnrro 13 



INFORMACIONS 1 COMENTARIS 
Els suhscriptors reben trimestralment un 

amplíssimcatalegren«vatparcialmentencada 
ocasiii arnb les riarreres novetats editorials. A 
part d'aquests Ilibres, el subscriptor pot dema- 
iiar-iic qiialsevol altre no iiirli>s al catileg. 

El subscriptor ahona una iluota trimestral 
(que eii aquets moinents 6s d'iin niíiiini dc 
3.Y50 ptes.) i el se11 saldo fuiicioiia coin iin 
compte corrent, de  manera que les comandes 
que fa en qunlsevol mornent es descrimpten 
d'aquest saldo. 

Encaraqueel clubpresetita trimeslralmciit 
iin llihrerecrimanat, aquestiiomésésenviatals 
subscriptors que escullen aquest opció, de 
manera que.si iiocsvol, noesrcbenmts llibres 
qiie aquells que en cada iiionicnt es demanin, 
cosa que es pot fer niitjanqaiit la butlleta de 
comanda del cathleg, per tclcfon o pcr fax. 
Encara Iii Iia la possibilitat de p s s a r  pcl local 
del carrer devalencia, 530. deBarcelotia i triar 
all.2 mateix els llibres desitjats entre els del 
catileg i entre les novetats acahades d'arribar 

subscri~ire's al Grup, sobretot quaii ja ens peii- 
sem proii iiiformats a través dels iiostrcs mitjaiis 
liabitualso perquevivirnen ciutatsbcn provistes 
cle Ilibreries: no es tracta de  substituir les Ilihrc- 
ries per les compres per cataleg, tots dos són 
mitjanscomplementaris,perb ja liem parlat dels 
avantatges que supusa el repas del catileg del 
Giip i les facilitats per pnigramar la compra 
~i'ohrcs carcs, de col.leccioiis, etc., i tambt hem 
de ser coriscicnts de la iiecessitat de  fer créixer 
una iniciativa coi11 arlucsta dc servei al llibre 
catala, amb l'historialque Iiem dit dc co1ist~5iicia. 
~ f i r 3 r i a  i honr<terlñt - . . . . . -. . . . . . . . . . . . . -. . . . . . 

Telefoncu, cscriviu o envieu un fax demanant 
més informació per subscriurc-us-hi, al GKUI' 
DEL LLIBRE, c. de  Valbncia, 530. ORO 13 Barcelo- 
na, te1 (9?)245 82 40 / Fax (93) 447 07 3 4  Feu 
constar que us hi adrece~i per la rcconiaiiació de 
Lleiigua Nacional si us plao: iio dircm qiic us 
ateiidran millor perquesempreateiien molt b6 a 
tothom, sinhper tal cie poder saber la incidencia 
d'aqurst missatge entre els lectors de la ntistra 

u 

o fiiis i tot entre Ilibres ciescatalocats ciue es Rcvi"a- Moltes gracies 
L, . 

vciicii a prrus d'oferta. 

Els avantatgespcral suhscriptors són molt 
clars: a m& d'uiid adjudicació ric "puiits" (un 
per cada 250 ptes. cie comanda) aplicables a la 
coiiipra d'una selecció de llihres del cataleg, 
cosa querepresenta iin estalvi en la compra,lii 
tia la comoditat de ferun repAiambcalma des 
de  casa niateix de tot un seguit d'ohres que no 
trobarem juntes a gairehti cap Ilibreria, la pos- 
sihilitat de  ccimprar a temiinis obres extelises 
com cncirlop~dies, obres completes, grans 
obres d'liisMm, art, geografia, natura ... 

Segur que encara Iii Iia mtilts conciutadaiis 
iiostres pissihlesinteressatsa seriuhscriptors 
del Cinip: si nosaltres ja ho s«m, i en propicieni 
1'ingri.s. el Grup ens obsec]uiari 'lmh h.000 
ptm. eii el iiostre saldo. 

Scmhla queles diferents camyanyes de publi- 
cilat iliic Iia fcl el Grup Iiaii tingut mes +xit <luan 
s'lian fet desdemitjaiisdecomiiiiicaciógcncrals 
qiiencipermitj:i dcs»cisd'cntitatscatal.iiit.s»de 
suhscri~tors dc rcvistcs culturals; aixh i,ns fa 
pensar que, encara dru  regiiar i i i i  prejudici que 
fa que no es crimprengui bi. la c«nvenii,ncia de / ,~,, . , , l , / , ,  7.3; c,,t,j/og ,qrl,,, ,,e/ //il,ro 

- .  
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Benvolgut director: - - 

Us a d r e ~ o  I'escrit que em vau demanar Acabo de rebre cl número 12 de "Lleii- 
en ocasiú de la nostra conversa telefbnica. gua Nacional". A la portada hi lia un 

titular que cliu "Perqueno hi hacinemaen 
És realmentsorprenent, millor dit itidig- 

catala?", que és també el títol d'uii escrit 
nant, que ocorrin situacions com la que 

de la pigina 18. Aquesta fraseintcrropti- denuncio, quejo creia ja superades. 
va enclou una afirmació inexacta: que no 

Fa pocs dies, i amb motiu d'haver de fer 
testament,vaigacudira iinanotaria, triant- 
ne una que fos persona del país. Com 6s 
costum, en la primera visita el passant 
prengué nota de les meves voluntats, i 
vam quedar per al cap de pocs dies fer-ne 
la signatura. El dia convingut, i com diu el 
pmtocol, el passant llegeix el document 
davant del iiotari i de l'intercssat; aquest, 
el signa, el paga i ja solainent resta espcrar 
uns dies per a recollir la correspoiieiit 
copia. 

La sorpresa fou cluan, en recollir eldocu- 
ment, m'adono que era redactat en castc- 
115, nialgrat que el passant me'n va fer la 
lectura totalmenten catala, de manera que 
res em podia fer sospitar que el document 
no fosfet en la meva Ilenpia. L'excusa que 
em van donar fou que ho havia d'haver 
demanat. Sembla, doncs, que per sistema 
tot es fa sense consultar i, naturaiment en 
llengua aliena. 

Senyors, aixb quc diueii que aquest país 
te llengua propia potser ens ho hauriem 
de fer mirar; senibla que per a rnolts enca- 
ra 6s I'altra. Segurament no reben cap 
pressió de ningú; i aquesta tendencia no 

hi ha cinema en catali. 1 de cinema en 
catala n'lii ha. N'hi Iia poc, pero n'hi ha. És 
el que s'liauria de dir, perqiie molta gcnt 
encara iio ho sap. És el que s'hauria de 
divulgar, perque molta gent encara Iio 
ignora. És el que s'hauria de propalar, de 
difondre, d'escampar arreu, perque arri- 
bésala coiieixenqa de totliom. I'erb, malau- 
radament, és forqa usual preferir el plaiiv 
per les coses negatives i retreure-les als 
presumptes responsables que no la divul- 
gació de les positives. Cadascú, iiatural- 
ment, 6s lliure de fer o de dir el que l i  
vingui més de gust i el que cregui més 
convenien t amb vista a la consecuciód'uns 
objectius, perb, en tot cas la vcritat dels 
fets és sagrada i s'ha de servir escrupolo- 
sament. No és veritat, que no hi Iiagi cine- 
maencatali.N'hiliapoc,pcrbn'hiha.Tels 
qui no hi van, a les sessions de cinema en 
catala, és perque no voleii. No hi ha res, 
absolutanieiit res, que els privi de fer-lio: 
ni les Ileis, ni lesautoritats, ni el govern, ni 
la policia, ni els ultres, ni la guardia civil, 
ni els mossos del'esquadra, ni els horaris, 
ni la situació dels locals, ni les dificultats 
de la circulaciú i de l'aparcament ... Els clui 
no hi van. és oeraue no volen. 

L L 

porta pas camí de canviar. Així a poca poc 
tot s'anirh nodrint. En la questiú del ciiienia en catala m'hi 

~ - r - scntopersonalment implicatperque fa més 
Ben coridalment i amb I'esperanca de de ,etzc anvs aue Ili treballa, rnolt esne- 

sempre cialmeiit, encara que no exclusivament, 
en cl si de I'AssociaciÓ Cultural Cavall 

L. Urpinell i han Fort, Drac Migic, Rialles. Ara ha fet s e t ~ e  
~ - -- 
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anys -dones, el 1977-vam presentar la 
primera pel.lícula pera nois i iioies dobla- 
daalcatala: LflV~~iitflfocs.L'última pel.lícula 
que hem estrenat es diu El t r ~ s o r  del c n ~ t ~ l l  
i iel liflirfl, i és la que fa 23. No liem pogut 
estrenar la que fa 24, que es diu El liosc cil 

{ ~ t ~ i l l ,  perqui. 6s una pel.lícul,i siieca ila llei 
-i aixb sí que 6s una autentica vergonya 
queclama al cel,utia ronianalla legislativa 
d'altres temps que posa cibstaclcs a la di- 
viilgació dela cultura, quecaldria denun- 
ciar energicametit, que ja lie dcnunciat a 
les pigiiies de  la revista Cava11 Fort i con- 
tra la qual he lliiitat amb un resultat nul- 
exigeix una Ilicencia de doblatge que no 
sabem com acoiiseguir. D'aquestes vit-i- 
q~iatre  pel.lícules n'lii ha dotze que es 
coinercialitzeii en cintes de vídco. És ver¡- 
tat que aquestes pel.lícules són pel.lícules 
per anois i noies,o infaiitils, com preferim 
de  dir-ne, i que sOii niolt nombrosos, avui, 
els crítics, comentanstes, periodistes, pro- 
fessors, intcl.lectuals, escriptors, politics i 
persones influeiits que descriminen ferot- 
gement elsprorluctesculturalsdestitiats a 
un públic de nois i iioies (fiiis i tot lii ha 
pedagogs,queno volen sentir-ne parlar!), 
pero suposem que a la vostra revista no 
participeu d'aquest critcri ni I'acolliu. Per 
tot plegat, doncs, coin que molt i molt . 
sovint he de  constatar el silenci i el mutis- 
ine que obt6 el que nosaltres frin i Iiom 
s'esgargamella a predicar el que s'linirrin 
dt. fcr, de  tant en tant -nomes cle tant en 
tnnt, com en l'ocasió presetit- no em sé 
estar de dir que seria certameiit ni6s pro- 
fit6s rle divulgar el que es fa que iio pas 
assenyalar el que caldria fer, partint dc  la 
idea inexacta que no es fa res de  res. 

Cap molt de  grcu liaver de  confessar 
que, eti una boiia mesura, la situació ac- 
tual, tan poc falaguera, del cinema en ca- 

tal5 esdeua la indiferencia del pí~blic. Cap 
tant de  greu -ens en sap taiit, a tots 
plegats-, que molts es neguen a fer-110 i 
per aixi), girats d'esquena a la realitat, 
s'iiiventen raons inexistentson'add~ieixeti 
algiiiies que teneii un pes específic escis. 
A nosaltres, per exemple, no cal pas que 
eiis diguin que  estrenen1 les nostres 
pel.lícules en cata15 u n  mes abans 
d'estrenar-se'n la versi6 castellana, per la 
bona ra6 que només les fem en catala. De 
dificultats, en teiiiin moltes, pero la major 
part deixarieii d'existir si tingiiéssini un 
Cxit de  públic deu ovint vegades superior 
al que tenini. És així, aixi,, tant si ens 
agrada com si no ens agrada. Natural- 
ment, no defallim ni tenim intenció de  
plegar, perb si alguna queixa hem de  for- 
mular 6s que el que fem no tiiigui, entre 
nosaltrcs, el ressb que hauria de tenir. 

Us saluda inolt cordialment. 

Alhrrt IntiP i Rirrn 

4 / / . c i Á c i f  ( @ L T B R . ~ L  
CAVAU FORT DRAC MAGIC RIALLES 

~ - 

Número 13/de~ernbre  de 1993 LLFNGUA NACIONAL 25 



EL VAIXELL DE LLENGUA NACIONAL 
- 10 dc  sctcmbre: Carles Castellanos, 

Francesc Ferrer iGirones i Blaiica Serra 
fan una conferencia a Sant Pere de 
Ribes sobre la situació de la llengua i la 
militincia lingiiística. 

- 11 de setembre: Llengiia Nacional 
és prcscnt al carrer tot el dia. La parada 
de  I'Associació, ja habitual, compta 
amb propaganda, maiiifestos i ilibres 
de membres dc Llcngua Nacional. 

- 18 de  setembre: Francesc Ferrer i 
Girones, Lluís Marquet, Maria-Lluisa 
Pazos i Blanca Serra presenten Llen- 
gua Nacional a PcrpinyA, coiividats 
pcr l'Associacib Arrels. 

- 30 de setcmbrc: A Vilanova i la 
Celtni te lloc un debat sobre rock ca- 
tala i la presentació dc la revista Ende- 
rrock, amb la presencia de músics i 
cantants de LAX " N  BUSTO, ELS 
PETS, BRAMS i ELECTRICA DHAR- 
MA. Acluest acte és organitzat per 
l'Ajuntament de Vilaiiova i la Geltní, 
el club oficial de fans "ELS PETS', 
Amics de la DHARMA i Llcngua Na- 
cional. La Junta de Govern de Lleiigua 
Nacional agraeix sinceramcnt la 
col.laboració del membre d e  
l'Ass«ciació Joan Reig com a partici- 
pant, i la col.laboraci6 del delegat de 
Llcngua Nacional a Vilanova, Jordi 
Arnal, com a organitzador. 

-6d'octubre: Téllocuna conferencia- 
col.loqui sobre la situació actual del 
catalii i la immersió escolar, al Centre 
Independentista de  Sants "Jaume 
Comptc", a ciirrec de Josepa Huguet i 
Maria-Lluisa Pazos. 

24 d'octubre: La Secció d'Exteiisió 
d'úsde Llengia Naciona1,dirigida per 
Carles Castellaiios, acorda de consti- 
tuir una Coordinadora Nacional 
d'Extensió d'ús. S'apleguen ja, cn 
aquesta primera reunió, delegats de: 
Manresa, Vilaiiova, CorncllA, Terras- 
sa, Vinarbs, Sitges, Torroella, Ripollet, 
Navas i Mallorca. 

-28,29,30 d'octubre i 1 denovembre: 
Jaumc Corbera i Maria-Lluisa Pazos 
participen en el 1V CONGRESSO TN- 
TERNACIONAL DA LíNGUA GA- 
LEGO-PORTUGUESA NA GALIZA, 
aVigo, convidatsper1'Associa~oniGa- 
lega da Líiigua (AGAL). 

- 5 de  novcmbre: Llenpa Nacional 
continua la campaiiya pel cinema en 
catala, iniciada ara fa un any, convo- 
cant una concentracib davant el ciiie- 
ma Publi, de Barcelona. 
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ció lúdica una cercavila pel centre de 
Barcelona, sota el lema: "Comenccm a 
caminar pel cinema en catali". 

Llengua Nacional es complau a anun- 
ciar-vos dos actes, la data dels qual és ja 
fixada: 

2 de  fcbrer de 1994: Premi "Ramon 
Aramon i Cerra a la lleialtat lingüísti- 

- 10 de  novembre: T t  lloc una c o ~ ~ -  ca". 
ferencia de  premsa al Centre Comar- - 9 de  febrer dc  1994: presentació a 
calLleidat~sobrepossiblesactuacions l f ~ t e n C u  Barcelones de  la secció 
que  caldrk portar a cap per tal dfEnsenyament de  la Col.lecri6 "La 
d'aconseguir el cinema en catala. Hi B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  dirigida pcr Maria-Lluisa Pa- 
participen: Antoni Llorelis, conseller zos i Erilest Cabater; una secció que 
delegat de I'empresa Cinemes Lauren, comptara ja amb sis llibrcs publicats 
Miquel Porter i Moix, catedratic que ens enorgullircm de presentar- 
d'liistbria dc  la cinematografia, i Car- vos i oferir-vos, 
les Castellanos, Maria-Lluisa Pazos i 
Blanca Serra, membres de  la Junta de Recordeu, amics, que al dessota de 

Govern de Llengua Nacional. qualsevol d'aquests actes s'amaga 
l'esforf de molta gent, una lluita com- 

- 17denovcmbre: Membres de Llen- partida i cense treva perla normalitat de  
~1aNacionalassisteixena1'Assemblea la llengua, i sobretot la "ict2>ria 
General dc  l'Associació "Amics de la d,unes voluntats aplegades el fet de 
Bressola". Maria-Ll~iisa Pazos, presi- no claudicar. per aixb esperem cns 
denta de  Lleiigua Nacional, 6s nome- hi acompanyareu.-Ja cn rebreii in- 
nada niembre de la Junta dels "Aniics forinaci6, 
de  la Bressola", Associació presidida 
per Fraiicesc Fcrrer i Girones. 

- 21 dc desembre: Carles Castellanos 
iMaria-Lluisa Pazos sónconvidatspcr 
l'Associació "Htlix", dc Manresa, a fer 
una conferencia a 1'Iiistitut d'Artés. El 
tema de la conferencia-col.loqui 6s: La 
normalitat, la Llei de  N<irmalització i 
la militincia. 

- 29 de desembre: En el marc cie la 
canipanya "Pel cinema en catali" 
s'organitza c«m a primera mobilitza- 

- - 
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. 
I Sol-licitud: 
1 Inscripció com a soci: 500 pessetes mensiials. Cohrament sernrstral. (Els 
1 socis rrbran la revista sense despeses addicionals) 
I 
I 

Subscripció a la revista: 400 pessetes mensuals. Ci~brament senirstral. 

1 D'acord amb el que estableixen els estatuts, faig constar els noms dels dos 
1 membres de 1'Associació que m'avalen. 
I 

............................................................................................................ 1 Nom i cognom 

1 Nomicognom ............................................................................................................ 

1 data: 
signatura: 

Autoritzo el carrec en el meu compte dels rebuts de LLENGUA NACIONAL I 
Nom i c«di (banc/caixa 

I 

Oficina (banc/caixa) 
I 

Número del compte 
1 

data: 
I 
1 

signatura: I 
I 
I 
I 

Gran Via de les Corts Catalanes. 542, ler-  flRfl07 Barcelona 
Tel. 232 74 BY- Fax 43/232 74 R9 





LLENGUA NACIONAL 

Gran Via de les Coms Catalanes 592. ler-  08007 Barcelona 


