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EDITORIAL 
/ * AIXO QUE ÉF 

RACISME! 
t ' 

Fauns mesosunperiodi~- 
ta va tenir la clarividencia i 
el valor de dir que aquests 
atacs sistemitics contra la 
llengua catalana, aquesta 
criminalització constant 
contra tot el que és catali 
ambles hipocrites acusa- 

manca de solida- 
n fa més de dos 

segles que financem I'Estat, 
tot aquest enfilall quotidii i 
generalitzat de despropo- 
sits i falsedatsés el més sem- 
blantques'hagi pogutveure 
a la campanya antijueva 
preparatoria a la presa del 
poder pels nazis a Ale- 

Ha fet un any ja, justa- 
ment 1'11 de setembre, de 
l'inici de la campanya més 
amplia, llarga, sostinguda i 
verinosa contra Catalunya, 

ans en general i la 
seva llengua en particular. 

Campanya tan visible que, potser per allo dels arbres que no deixen veure el 
bosc, alguns encara s'entesten a nepir que existeixi. Per mostra el que alguns 
van afirmar al debat alguns moments esperpentics de TVE2 del dia del partit 
Barcelona-Manchester amb el títol i ridícul de *Madrid ens mata?» 
Els participants catalans, o amb sentit de culpa o amb excessiva prudencia; els 
espanyols, molt agressius, i per rematar-ho cap al final la intervenció al.lusiva 
a la «Ex-Iugoeslivia>* per boca d'iins serbis de Belgrad! sense que ningú no 
gosés a dir que que I-ii feien allí, que a Serbia no s'ha disparat ni un tret i que el 
nacionalisme expansiu serbi ha exportat la guerra a Bosnia i a Croicia, ho va 
intentar a Eslovenia i ha aixafat culturalment i físicament els albanesos de 
Kosovo. Potser queja n'hi ha prou de comparar amb la dissortada zona dels 
Balcans, perque normalment qui utilitza aquesta comparació es fa un flac favor 
el1 mateix: vol dir, sotmeteu-vos perque nosaltres faríem com els serbis! 
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EDITORIAL 
1 tot plegat en comptes de minvar augmenta: malgrat la mitificació de la sessi6 

del Senat amb dret a parlar en *<lenguas regionales, un dia o dos I'any. 
Precisament aquesta sessió va desfermar una devessall d'alames i improperis 
i alguna mostra de llenguatge refistolat en l'espanyol més «heavy» i fins i tot en 
simulacre de «panotxo». 

D'altra banda hem de celebrar i'acabament del Diccionari de I'Institut, pre- 
sentat a la fi d'octubre als mitjans de comunicació i que ja ha suscitat una petita 
col.lecció d'articles de brometa ficil i de malentesos i la perplexitat de més d'un 
davant de les llistes de mots incorporats i rebutjats que ha publicat la premsa. 

Finalment hern de destacar que ha estat anunciada l'aparició imminent de la 
sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurs contra la llei de Normalit- 
zació Lingüística. Sigui quina sigui la sentencia tenim assegurada la poli?mica. 
Llengua Nacional ja es va pronunciar la primavera passada a través del 
manifest enquees feia veurequeCatalunya noeramestressani del'ús de la seva 
llengua i que eren jutge i part els tribunals evidentment forasters que posaven 
en qüestió el lliure desenvolupament de la llengua a través de coses tan 
elementals com I'ensenyamcnt, que a llocs com Flandes o el Québccs'organitza 
d'una forma molt més rigorosa. 

Estem, doncs, en un compis d'espera: de veure fins o11 arriba «la carnpanyan, 
dela sortida al carrerelcursvinent delnou diccionariimpri?~, dela sentencia ... de 
possibles canvis involucionistes en prbximes eleccions. No volem cridar el mal 
temps, pero ens el veiem a sobre. És per aixb, i no per ganes de resistencialisme 
o per fer bullir l'olla personal (que no fem bullir pas, ans al contrari) amb la 
nostra Associació, que cridem l'atenció dels nostres consocis i lectors: s'acosten 
possiblement temps difícils i cal preparar-se per a totes les contingi?ncies. 

Si aras'ha aprofitatpocel ternpsper a enfortirla llenguaiarribar a una situació 
que ratlli la normalitat, no podríem resistir una nova Lipoca de supressió dels 
mitjans actuals o simplement d'escanyament. 

1 a darrera hora, quan ja havíem tancat aquest número ha aparegut la cínica 
nota de la Real Academia Española. No sabem quines reaccions pot desencade- 
nar al nostre país: segurament a penes en la majoria, perque els nostres 
«notables>> (entengueu-ho plenamcnt en el sentit aracil.lii del mot al llibre Dir 
la realitat) donaran la consigna de sempre de no fer-ne cas i ells hi respondran 
amb arguments tebis des de la feblesa. 

NOTA 
Comuniquem a tots el socis, subscriptors i simpatitzants que el nou domicili social 6s: 
carrer Pere Verges 1,7-11 (Hritel d'Entitats) 08020 Barcelona 
Tel. 278 02 94 - 232 74 89 / Fax. 278 01 74 - 232 74 89 
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L1«Avui» ultra-espanyolitzador ES vcu queai cap de correcció del diari i al seu 
director. no eis oreocuua eens ni mica que la 

Fa unsanysquanelsenyorAntoni Maria Oadia 
i Margarit escrivia a la revista Serra d'Or (si no 
recordo rnalament era I'any 1969) quc s'hauria 
d'acceptar la paraula urntregar,, perque així 
s'enriquiria més la Ilcngua catalana (tindria una 
paraula més), creiem que ho feia de bona fc i 
sense cap mala intenció. 

Amb el ternps aquest enriquiment ha repre- 
sentat que la paraula .*entregar), ha suhstituit: 
lliurar (malcida per l'e<Avui»), trametre, portar, 
repartir,enviar,adrecar, apromptar,d»nar, fer a 
rnans, fer arribar, que practicament ja no s'usen. 

En aquesta llista ara hi podcm afegir el verb 
ectornarx gricies al diari .rAvui*). 

El diumenge 7-8-94 en grans titiilars de  la 
pagina 3 ens diu. 

-ELS SERBIS ENTREGUEN A L'ON U LES 
ARMES ROBADES,) 

Pensem quesi erenarmes queels serbis havien 
robat a I'ONU, ara el que feien era tornar-les. 

Fins aquí és on arriba I'ultra castellanització. 
Canvien fins i tot el significat de  les accions. 6s 
simple ignorincia? No ho sabem. 

El que sí que ens dernanem és: 

Com pot ser que un diari que va néixer per a 
treballar a favor de  la llengua catalana pugui 
destrossar-la d'aquesta manera. 

. " 
llenguacatalanaques'usaa I'sAvuinno tingui ni 
cap ni peus. 

Si com hem dit abans, és per ignorancia, crec 
quees intolerableque e s p u p i  donaraquest fet. 
Aixoéscom si jo,que sóc Ilicenciat en psicologia, 
íos nomenat governador d'un banc central d'un 
país determinat en un  moment cntic econbmica- 
rnent i monetaria. El rnés ficil és quc Ics meves 
accions, i decisions, per rnolt ben raonadrs que 
fóssin, plrncs dc molta lbgica i encara de  més 
srntit comú, possiblcment no  serien les més en- 
certadespera redre~ar  I'economia d'aquestpais. 

Fa ja forca temps I'administració catalana va 
posar de  moda unes frases publicitirirs mit- 
janqant la radio, la televisió, els diaris, tanques 
publicitiries,rtc.,quc~olienestimularelciiitad~ 
di, Cataluiiya a treballar amb professionalitat i 
responsabilitat. 

L'una era: .<La feina ben feta no té fronteres>~ 
I I'altre: .<La feina mal fcta no té futiir,* 

I quin futur veiem a la nostra Ilengua, i per 
extensió a la nostra cultura, si de  mica en niica 
I'anem elirninant? Si els profcssionals que hau- 
rien de vetllar pcr millorar-la són precisament 
els qui la fan malbé? 

Si lescosescontinuen tal con1 ara, aqucst lutur 
el vcicm ben negre. 

El dia 18 d'ochibre el diari ~ A v u i v  va canviar 
d'imatge. A la portada hi ha un resum d e  
I'editorial de  la pigina 2. Diu el s e ~ ü e n t :  

.<QUE VOLEM SER. 

En I'inici d e  la nova etapa, 
I'editorial insisteix a tornar a 
formular els objcctius fundacionals 
d e  I'AVUI: treure al carrcr un 
diari d'informació general, 
interessant, rigorós, obert, 
liberal i cornprom&s amb el propi país. 

Esperem i desitgem que aqucstes afirmacions 
siguin més que unes simples declaracions d e  
bones intencions. 

Si a l'.cAvui>>, a part la seva imatge externa, no  
li canvien altres coses, veiem rnolt difícil que 
aconsegueixi el .QUE VOLEMCER*. 
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Disbarats sense sentir-lo, perquk el gran c.1 Espanyol.1 va assumir les se- 
es for~  que han fet anib la < < t n  ves compcti.ncies i ho va trans- 

a bastament anterior els ha deixat exhausts. formar en Comisión Nacional de 
- -- 

He posat aquest exemplc com 
DelfíDnlmnu i Arxemir a introducció, molt Ilarga, per- 

Va de  catali i castelli, coses '1"s es vegi que cada [lengua té 
de  1lengua. perbamb im- el seu estil, la seva raó, ben res- 
plicacions polítiques. potser no pectable, les seves lleis pri~pies. 

a alguns. puc dir. si En catali *~ fu tbo l~~ ,  en castellj 
teniu picor, rasqueu-vos7 J~ us <<fútbol>>; en catali <<bulcvard*, 
diria.nooenseuen oolítica. en castella -búlevar~,. Lleis i es- 

Abastos. Us n'adoneu: abastos i 
nacional; quina mania que tot el 
queve del centre sigui nacional; 
en aquella desgraciada guerra, 
als de la República els deiem 
.<rojos» i als altres. als franquis- 
tes rnacionals»; i ara resulta que 
som nosaltres <<els nacionalis- 
,,.-.. , . . ,V>?,. 

seu en normalitat ien correcció perit. L'csperit d e  I'idioma fa 
lingüística. La l l enpa  normal, que un rnot, una expressió no Bé, pero el que vull dir-vos és 

la de cada dia, és la siguiacccptableen unllocisíen que us fixeu enel  rnot abastos i 
Potserno n'hi ha prouquesigui Un dtre.  Mots idhtics en caste- el seu derivat verbal abastecer, 
correcta.calouevineuidellunv. 1 1 i  i en catdi,  no sempre tenen equivalentsalsnostres <<provei- . , ,, , 
dfanys, segles, demolts 1locs de el mateix ús. Poso un cas: la cola ments,. i <,proveir)>. 
casa en definitiva, que  dd pwro o el rabo del prrro? Coltz, 

Les orelles, sembla, dels que 
tingui saba. en catali .<cuan, perb els caste- 

en cinquanta anys d r  deforma- Ilans que diran, parlant casola- 
Futbol o fútbol? En catali, els nament, coln ciódel nostre poblc, s'han acos- 

que som vells, sabíem que es Iiimat a l'nhnstos, ara, per políti- . . 
deia -abansde la guerra-jrt- De cop i volta, aquests últims ca, per ignorincia, per donar 
bol. Després vanvenircinquan- mrsos,tantelsperibdics,laridio peixet als invasors cultur'lls i 
taanys-finsavui,encara-que com la trlcvisió catalana, han lingüistics, ara, s'han abonat a 
en diaris, radios, i després en la posat en ús un mot que mai, tot (<abastaments>,. 
superdominadora televisib, ens 
han ficat al cap el castellifiitboi. 
Ara bé,el mo t4 ' 0 r i genang1~s  
com sap  tothom: foot+ball 
(peu+pilota)- té accent agut, 
síl.laba tbnica ball. Com s'lio 
farien en castelli si hagurssin 
d'accentuar aquesta última? 
Evidentment dirienjrbol. men- 
jant-sela'ct,,. Iésquenoelsaneu 
alscastellans amb paraulesagu- 
des: prefereixen les planes o les 
esdrúixoles, perbsi a més a més 
d'agudes han de posar una con- 
sonant tan dura i forta com la 
«b> en la síl.laba anterior, aixb ja 
seria massa, caldria fer un doble 
esforq, i la víctima seria la con- 
sonant <+,. Ja sabeu que han 
eliminat la «p» de  apsicologia* 
-diuensicoloLpia,ola «tmde<<car- 
nets 4 i u e n  carng-, etc. Per 

i ser correcte, haviem utilibat 
correntment. Em refereixo a 
~~abastament. en sentit de «pro- 
visión. Sentim: wl'abastament 
d'aigua a la ciutat ...> S, *han arri- 
bara Ugindaabastamentsinsu- 
ficientq ...n, etc. La meva orella, 
estupefacta, i penso que no deu 
ser I'única, es va esgarrifar des- 
prEs d 'uns segons 
d'incomprensió, en sentir-la en 
boca d'un locutor indiferent 
davant el nou mot. Cempre ha- 
via sentit a dir: provisions, pro- 
veir, proveidor, proveiments. 
Durant la nostra guerra, cap a 
I'any 36 i següents, recordo bé 
que sentia i Ilcgia: .El Comite 
Central de  Prnveiments,>, 421 
DepartamentdcProveimentsde 
la Generalitat. +rrn tan ne- 
cessaris, els proveiments, Ila- 

Per acabar dir6 que, com ja 
deveil saber,ésmolt bonici molt 
nostre -a bastamentx quan vo- 
lem indicar que d'una cosa n'hi 
ha siificient. Perexemple: .<N'hi 
ha a bastament de disbarat5 lin- 
güístics a casa nostra perqui. 
n'higim d'introduir de nousm 1 
que frases com: «donar I'abastn, 
«estar al meu abasta, ~ ( h o  he 
pogut abastar,,, '<abasta'm la 
pilota que se m'ha penjat i no hi 
arribo,,, etc., són correcles a més 
de plenes de vivesa i color, pero 
que es troben en perill si no en 
fern ús i si ensacostumen mala- 
ment fent servir aabastamentsn 
per «provrimentsn, ja queelsen- 
tit tan diferent que té aquest ÚI -  

tim ús, ens faria perdre I'altre, 
I'altre que si que té saba en la 

. .. nosrra iiengua. aix6, per no meniar-se la .tn del vors!- 
mot angles, I'han convertit en Un bon dia, cap al 38, van Si algú hi entén més que un 
pla: fiitbol. Així ja poden pro- desaparPixer aquests organis- servidor -simple aficionat- 
nunciar bol suaument, gairebé .mescatalansperquela Repúbli- agrairé que hi posi cullerada i 

Númem 15/dewmhrede 1994 9 LLENGUA NACIONAL 9 



LINGU~STICA 1 ENSENYAMENT 
ensfaciliticla~ciessohwel tema. la resposta popular i el recurs tuts i escoles denunciant el que 
Per la meva part afegeixn: no davant el Tribunal Superior d e  ells anomenen *amplio males- 
compliquem la nostra vida lin- ~ u ~ t i ~ i ~  que volien interposar tar socialr a causa d e  la política 
h+istica, n o  deixem que apare- contra I'ordre, hi ha hagut una IingüiHica de la Generalitat. 
guin errors, deformacions, im- reunió entre la Conselleria i els Aquest grupuscle es reuneix a 
propietats, clivelles, escletxes, protestataris i han q~iedat  que Iaseudel'Asociación Miguelde 
forah.Lredificidelcatalaacaba- es fara un  la d'extensiú del Cervantes d e  Barcelona -pre- 
ria per enfonsar-se. I aixb. som taliaIrensenyamentsotaelcon- existenta la CADECA-queva 
unsquants, alrnenys, que no ho trol de la univcrsitat. E~~~~~~~ rebre un premi d e  la Real Aca- 
perdonariem mai. una implantació del cinquanla demia Española, la qiial en  va 

per en dos pera arri. rebre un de la Generalitat! . . . . . . . . bar dcsprés a cotrs mEs altes. Ja J, s,havia detectat ~ ' ~ ~ t i ~ i t ~ t  
ENSENYAMENT veiirem en qui. acaba. provocadora d'aquests profes- 

Involució de ~ ~ ~ b ~ i , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l  .fresDonsa- SO'S qiie, sa~tant-se la mínima , norma. etica professional i segiirament l'ensenyament de] bledelacampanyade( ) 
litzaciólingiiísticaalesBaleaBxs, tata legalitat, feien propaganda 

Catala a les ha demanat unvotdeconfianca d'aquest moviment anticatali 

Illes Balears en el conseller (responsable d e  entre Pares 

I'ordre causant d e  tata aquesta d'alla creien que podrien te- 

luleia,, D~ moment, el consell nir exit: uns llocs on se  sap que 

Emest Sabater i Sidrcs 

El govem balear va promul- 
gar pe ra  aqiiest curs una nova 
nrdre (el 27 d'agost) sobre 
I'ensenyament dela Ilengiia iral 
costat d'un aparent progrés en 
suprimir la vergonyosa autorit- 
zació pe ra  fer ensenyament en 
catali, ha eliminat també tota 
programaciósobreassignatures 

insular d e  Mallorca Iia rcbutjat 
I'ordrr del 27 d'agost, niotiu d e  
la poli.mica, amb els vots dels 
diputats d'Unió Mallorqiiina. 
PSOE i PSM, ja que consideren 
queaquesta ordrrincompleix la 
llei d e  normalització lingüística 
de les Balears que obliga el go- 
vern a impulsar, promoure i in- 
troduir I'ensenyament del ca- 
A_,: 

ho han fet són a I'escola Príncep 
d e  Girona i a I'lnstitut que hi ha 
al costat, destinats als fills dels 
militars.En aquest darrcr trcba- 
Ila Antonio Robles, un dels Ií- 
ders d e  tot plegat, que figura 
que .<va d'anarco* i I'autor del 
pamflet Lxtra~ijrros o1 sri { ~ f l i s .  
signat pel quecreiem col.lectiu 
<'Azahnra Lnrra Servet. que va 
ariartixer el curs Dassat. . . ,LIIII. 

a fer en  catali. La realitat 6s que 
només un 17 "10 dels alumnes El cas 6s que, mentre aquesta 
d'EGR reben l'ensenyament en PrOfessOrs contra el ceI,t -ufana i superba-  . . 
cata l i  al cap d e  tants anys Catala, organitzats. s'«rganitLa,elprofessoratdeca- 
d'autonomia. El cas és que un tala i elprofessorat catala resta 
s e ~ u i t  d'associacions dcs d e  PrOfessOrs de ~assiu.Esincreibledeveurecom 
1'6bra Cultural Balear a asso- desmobilitzats. aquestcol.lectiii-especialment 
ciacions d e  pares i mestres, sin- el professorat de batxillerat i FP 
dicats i algun partit politic es la fa iins mesos que els diaris d e  llengua i literatura catala- 
vanmobilitzarcontraaquest,~li- donavcn noticia d e  la fundació nes- u n  cop  va accedir  a 
beralisme,, quesituava en la in- d'un altw grup paral.le1 deCA- I'ensenyamentpúblicialapla~a 
defensió total la Ilengua. Aina DECA, i\PB: Asociacióndr Pro- d e  funcionar¡ s'ha des en ti.^ ma- 
Moll, pero, ja va haver de por- fesores porel Biligüismo. Eldia- joritiriament de qualsevol acti- 
tar-los la contraria (Recordeu el ri f.Avui., drl 16 de novembrc, a tud depromociói dedefensa d e  
títol d'Entenadora del cataln que la seva incisiva columna  entre la Ilengua, quan hi ha motius 
des d'un articlea Canigó se l i  \,a par6ntcsisn. signada amb el més que sobrats d e  passar a 
atribuir durant el seu mandat pseudbn im -diuen qiie I'accióperainformar,cc~ntrarec- 
com adirectora general d e  Poli- col.lectiu- Desclot, donava la tarilluitar. Lanostra Associació 
tica Lingüística al Principat?). informacióqueaquestgrups'ha tornara a fer una crida aIs en- 
Finalment,perintentarfrenar dedicatarepartirfullsper insti- senyants per intentar mobilit- 
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ENSENYAMENT 
zar-los, cosa queja va fer fa dos tal inseg~iretat sobre les assig- suprimeixen aquesta, unsaltres 
anysennéixer,ambunexitmolt natiiresque rebranencatali,els centrenelcursenel treballd'uns 
reduit. diferents ambients familian i textos contemporanis i alguns 

ambientals i I'ús majoritari del es dediquen tot el curs a treba- 
castellicoma llenguadelsjoves llarlaliteraturapopularoalgun L'ensenyament de no ajuden p i r e  a fer del catali aspecte que troben atractiu: 

la llengua i la una materia ben assimilada i I'erotisme.ladonaa1aliteratura " 
literatura catalana viscuda. És I'as~i~naturitzacióo o el que sigui. 

la Ilatinitzacióquediuenalguns. 
al BUP Amb la Reforma a la vista no  

Durant aquests darrers quin- és ternos ia de oroara- . , . ., 
z e a n ~ s * ~ o t s e r j a e n f a d i w e t  mesdeljaanticbab<illerat.Com 

E.S. o d i v u i t ? ,  s'han cclrbrat opo- enelsapartatssegüents, 
sicions, primer a catcdriticc i aquestestat de cosesnoés gaire 

La introducció oficial d r  agregats,desprésnomésaagre- poSitiu i afirmar que 
l'ensenyamentde la ]lengua i de gats, i noves fornadesde profes- I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  de la ]lengua i la 
la literatura del país ara fa uns sorsiprofessoress'liananatdis- literahra continua 
quinze anys h.obo que. en pri- tribuint pcr totcs les trrres cata- s,assembla massa a l  
nierlloc,noha evolucionatcom ianes. (La situació 6s similar al druna llengua o literatura es- 
calia-almenysdeforma majo- Princip.it,al PdisV I a mcih a les trangeres. Nosónenrealitat=la~~ 
ritiria-; en segun Iloc. ha con- Illes, perb amh mts dificultats llengua i f<la,, literatura,nosola- 
h. ibu~ la l '~~ass i f inu tur i~ac ió .dc l  alsdosdarrersterritoris).Aquest per les raons ambientals 
catali i, en tercer Iloc, ha patit prufessorat, joveen la ma- que tots coneixem i no t o s  con- 
sempre d'una programació poc jor part, que h~ intentat amb la a ranviar, sinó pel ma. 
adequada. Anem a pams. millor voliintat -sohretot al leixenfocamentdelanos*a<.as- 

Leentrada del cata]$, a I'EGB ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  signatura.. 
primerialBUPiCOU totseguit, neixemcnts i-aix6 nosenipre i 

va fer necessiria la formulaciii cada cop menys-un afegit L'assignaturitzaciódelcatali - 
d,un proqama, yedicib de llj. d'intcri.spcrl~. Ilrnguaiprlpais. 1 2  convcrsiódrlcatali en una 
bres de text i de material ha h"gutdecobrirdi.ficitsen la assignatura mésvaserunperill 

didactic i lfestabliment d,una fornl"ió historica i cultural. fer que van assenyaiar eis més Iú- 

metodolugia que, en general ha entcndrc quina és la situació cids d'entre nosaltres - q u e  no 
emanat del5 llibres de text: gra- sociolinfiiiistica real (ben dife- abunden gaire i que no acostu- 
,,,itica tradicional dos pri. rcnt dcls triomfalismcs oficials men a ser cscoltats-. El fet de  
mers cursos, (prescindint de  deis primer5 moments) i un veurereconeguda lallengua i la 
I'insia de  perfeccionament di- "mi literatura del país com una as- 

dictic que es reclamava durant Fora d'un nucli de professors s ipa tura  m&s, sobretot sortint 

elsanysfoscosdel franquisme), més inquiets, que han prescin- deldesertidelvoluntarismedels 
teoria literiria al segon com a dit totalmrntoparcialmcntdels anys que van precedir la inh-o- 

complement.i historiadela lite- llibresde texti delsprogramesi ducció oficial del catala a 
ratura catalana i conienlari de s'lian Ilancat a fer experiencies I'ensenyament, van semblar la 

textal tercer. Unes lectures, que deforma individualocol.lectiva solució a molts. Pero el -handi- 
als dos primers cursos acostu- amb més o menys txit, la majo- cap,> amb que partiem ens con- 
men a ser de  literatura juvenil ria segueixen -seguim- la verteixaquestesassignaturesen 
sense cap valor, i al tercer pauta que ens marquen elspro- una cosa un xicanbmala per un 

d'autors del programa que aca- grames ielsllibresde text.1 aixb factor importantissim: la Ilen- 
bende complementarla forma- nohacanviatgaireambel~an~s. gua com a miga d'expressió i 
ció lingüística i literaria dels Hi ha qui fa adaptacions míni- coma mattria de treball acade- 
alumnes de  DUP. A COU un mes del programa: veure a ter- mic sense una homogeneitat de  

progamadensissimdellengua. cer els dos primers trimestres la coneixement oral per part de  

historia de la llengua i sociolin- literaturadeldinouenqaideixar I'alumnat. Els desnivells de  co- 
güistica coronen I'edifici. la to- per al final la medieval, altres neixement dels alumnes són 
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LLIBRES 
dia!),perono:asegonde UUPhi cada 17rofrssor voldr;. Ja han 
ha literatura espanyola - q u e  sortit alguns llibres de treball 

Obseruacions 
alguns s'esforcen a batejar pú- bilingüede laliteratura onnoes ~ T i f i q ~ t ? ~  i practiques 
dicamentcoma «castellana*,ves treballa enabsolut la histbria ni el catala 
a saber per que- i de la mh els autors i es decanta cap a co- 
d'aquesta tenen una aproxima- ses més tecniquesosimpiement d'avui. 
cióal fetliterari, alsperiodes, al de comprensió lectora, coses 
comentari de text, a la nomen- molt necessiries pero que no Del. Ruaixi Vinyet, 
clatura en castellj ,  a han de fer ahandonar un co- Editol:Ruair.~oil ,maigde1994. 

I'academicisrne fred que de ve- ncixementgeneraldelahistbria, 
gadesregnaen aquestaassigna- i forqa d'entreteniment. La bar- Ruaix continua la seva impa- 
tura que es converteix en una reja - i previsiblement el pre- rableactivitatd'estudldelallen- 
prictica de  taxonomia de figu- dominide I'espanyol-afegida guacatalana,tantdelanorrnati- 
res retoriques ... El fet que als a la davallada de lesassigatures va com de  I'actual, sobretot de  
programesialsllibresdetextde humanístiqucs, la total llibertat la que avui apareix en escnts. 1 
catali de segon de RUP hi ha@ amb que s'cnsenya la histbria fa aixb alhora que practica una 
alloqueabansesdeia c<prcccpti- (cosa que vol dir que se'n fa influent didactica, en la qual és 
va literaria,, també en catali no moltpoca decatalunya digui el vell actor: noméscal recordar el 
canvia gran cosa, sobretot per- que digui el programa), tot ple- llarg camí comenGat, al voltant 
quemoltsprofessorsse lasalten gatportarj a una davallada més de I'any 1968, amb les Fitxes 
o la fan parcialment -només la gran dcls coneixements cultii- Runix, així anomenades popii- 
narrativacomacomplernentper rals, d c  la capacitat larment, continuades pels seus 
al treball dels llibres de  lectu- d'identificació amb la llengua i cursosdecatala congriatsenlli- 
ra-. o la veuen com una dupli- la cultiira d'aquestpaís, a la da- bres, El catal¿i 1, El catuli 2 i El 
cació inútil sperque ja Iio fan en vallada encara més brutal de la cafald 3, a part del Catalaficil, i 
castelli* ... i sobretot perqui. la capacitat d'expressió, d'interPs tot el conjunt d'exercicis aple- 
preocupació principal del pro- per la cultiira, del gust per la gats en els llibres de Practiques 
fessorat de catali continua es- bellesa. dels diferents nivells, tots els 
sent la normativa i l'expressió Noem fa resqueaquestescrit quals han estat objecte de nom- 
escrita pcr damunt de  l'oral. es srmbli alarmista o pessimista: brosesedicions,minuciosament 
clar que amb classes que ratllen miIIor, si a i~ i>~rovocava  en qui revisades a cada nova impres- 
o superen la cliiarentena Poca ti. cl deure de oreveure-ho un si&. tal comcorresoona I'esoerit 

~ ~~~ r ~ -  -~~ 

i~uprt.ssiiinr.il i.5 pvt fer 1 t.imhi. inti~r;..:prcfcrentF>cr.iqui~stpro- Icnilt-nta 1.1 pt.rleccií>de 1'a;tor 
Cs ~ l e n  < lar qiic. a la '?<'Ii\ll\.ll<ll hli>ni,?. i ,,n kit ,.I iiri>irssrir.rt - -  I .i difiisii> d'aauests roxtos di- , ~ - ~ - -  

el que ComPta 6s la ]lengua es- no solament el de catala- una dictics. d e l ~  q;als han estat ve- 
crita i la teoria. inquietud activa per canviar la nuts,entretotsplegats,propdels 

Conclusio i prospectiva situació actual d'estancament, dosmilionsd'exernplars,nosols 
Nomks apuntaré la m i s  gene- d'assignaturització, de progra- confirmen la sevacapacitatmes- 

ral: hauria calgut fer difercnt el mació poc adequada, de  salt en trívola, ans també que hanestat 
programa deRUPocanviar-loa el buit amb la Reforma. És clar els textos per excel.l&ncia 
temps. Ara, arnb la irnplantació que albmns ens volen fer creure d'ensenyarnent de la gramatica 
accelerada i reticent de la Iiefor- que no solament vivim en el i la llengua catalanaaquestsdar- 
ma, la situació pot esdevenir millordelsmóns,sinóqueanem rers quinquennis. Han estat i 
encara més compromesa. El ca- cap al paradís pedagbgic. són uns llibresquefan fjcilment 
tala i el castella - s i  no hi poscm abastable, i sovint satisfactbria- 
remei- s'han de  repartir un ment atesa, qualsevol consulta 
nombre forca limitat d'hores, gramatical. 
han de  compartir departament, • • • • • • • Aquella imparable activitat 
quedaran eliminades la litera- se'ns ha mostrat enguany, amb 
tura catalanai la castellanaisota la publicació d'aquestes «Ob- 
l'epígraf de  «literatura» -ma- servacions crítiques i pricti- . . 
teria optativa!- es fari el que quesn, primera meitat del con- 
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junt d'observacions que ens té tament i'expressió interferido- cacofonies, la combinació <<no 
preparades. Les d'aquesta mei- ra). El problema, és clar, prové només. i mantenir les tradicio- 
tat sónles que I'autordistribue- del fet que, de tant estudiar, Ile- n a l ~  *no sols ... sinó,~ i anilo- 
ix en tres capítols. El primer gir i escriure en castelli, ens gues.Enssurprenqi~eelDr.Soli, 
I'anomena alnterferencia del anem provocant una suplanta- a ~Avu i .  Cultura* del darrer 23 
castellan i compren aspectes ció de les nostres ~enu'ines es- de iunv, digui: 
fonetics, de  rnorfosintaxi i de 
lexic i estilística. El capítol se- 
gon es refereix a la contraposi- 
cióentre el mantenimentpertra- 
dició de les solucions lingüísti- 
ques en fonetica, morfologia i 
sintaxi, i, per I'altra banda, les 
modificacions. aue anomena 

. . 
tructures mentals, i les conse- 
güentslingüístiques,perlespro- 
pies del castclli. De cada dia 
se'ns n'introducixcn més. Aixb 
fa que calgui anar ampliant 
I'inventari de paraules, girs, lo- 
cucions, etc. que penetren en el 
nostrediscursihi orenenassen- 

. . .. 

«Tamb6 fa segles que els cas- 
tellans van comenqar a dir <.no 
más,,. Resulta que ara hi ha qui 
voldria ferrecularel nostre <.no- 
mésn i el m6s recent .no no- 
més,. ... perque no sembla que 
tinguin la sang totalment bla- . va» oertorbacionc. oroduides en la tament. 

. S  

fonetica, les grafies, la puntua- 
ció i la morfosintaxi, per 
I'analogia; anomena aquest ca- 
pítol, <cAnalogies antitradicio- 
nalsu. Finalment, al capitol ter- 
cer parla de s<Mecanicisme i ul- 
tracorreccióm i hi inventaria i 
comenta errades que, al seii pa- 
rer, es cometen per I'aplicació, 
diríem que abusiva, d e  les re- 
g l e ~  gramaticals establertes 
quan hi ha qui les fa intervenir 
més  en l l i  de l s  seus límits 
d'aplicació: correccions, dones, 
desviades o errbnies, que el1 
anomena hipercorreccions. 

Val a dir que és d'iin gran 
interes el capítol primer que fa 
relació d'un bon nombre de no- 
ves interferenciesdel castellien 
el catala. (Allb que abans se 
n'havia dit mbarbarismes. apli- 
cant al nostre cas el punt de 
vista que potser tenien els ro- 
mans respecte de  la influencia 
que en llati devia tenir el Ilen- 
guatge dels pobles del seu vol- 
tant, els anomenats birbars, i 
queel Dr. Peyratóha fetcanviar 
per un mot més d'ara, més cien- 
tífico-tecnic, .interferencia,,; 
encaraque la interferencia sigui 
un fenornen que no permet aca- 
bar d'entendre la informació, i 
que en el nostre cas, ai las, no 
passa pas aixb: entenem perfec- 

Ruaix, valent-se de la compe- 
tencia que té en catala, observa 
amb finor de percepció, les in- 
novacions que apareixen en el 
parlar i en els escrits, les sotrnet 
a una ponderada analisi i, quan 
cnnfirma que són penetracions 
forasteres que dezplacen les es- 
tructures propies. les denuncia. 
Totaquest primercapitol tsdes- 
tinat a aquesta relació de  noves 
interferencies i a explicitarallio- 
ra, a recordar-nos, les nostres 
maneres equivalcnts geniines 
que cal ier servir en comptes de 
les formes estranyes. Ens sen- 
tim solidaris de tot el que expo- 
sa en aquestes vuitantd pigincs 
inicials del Ilibre. 

Alcapitol segun, en quE cxpo- 
sa casos concrets d e  
l'antagonisme entre la hmdició i 
i'anal~gia,~uaixadverteiw~rou 
dar, en els casos que 110 duna-  
nen, cl curicter d'opinió perso- 
nal, entcnem que sovint forca 
ben defcnsada, de lessevespro- 
postes. l?s molt interessant, en- 
cara que potser no del tot com- 
plet, I 'estudi que  fa sobre 
I'adverbi -nomésn, que no re- 
butja gens, pel seu possihle ori- 
gen. Desaconsella, tanmateix, 
per motius de tradició i també 
debongustestilístic,a fid'evitar 

Evidentment Sola no deu re- 
ferir-se a la nota de Ruaix, mal- 
grat quesigui I'únicque ha par- 
lat del .<no mds~~cas te l l~ ,  perqui. 
no Iliga el que diii l'un i l'altre. 

Al capítol tercer, f o r p  extens, 
hi ha tot unconjunt decomenta- 
ris sobre ortografia, morfosin- 
taxi i lexic de molt divers caric- 
ter, i alguns, al nostre parer, de  
justificació forqa discutible; tan- 
mateix, dissentinten iinsquants 
casos, no deixarem de  respectar 
la seva opinió. Ara, el llibre de 
quGparlemescomercialitzaamb 
una franja en que hi ha escrit 
~~Cursd'aprofundimentlingüís- 
tic. i dins el text hi ha sovint 
releri.ncies a El crifnld 2 i El catnla 
3 que podem dir que són textos 
de normativa ja establerta, amb 
la qual cosa pot ben pascar que 
I'estudiant de les Ol~.?~rvacioni, 
cregui que tenen el nlateix ca- 
ricteropes lesconcordantsamb 
I'opinió general i les que Ruaix 
defensa en alguna d'aquestes 
altres notes amb afirmacions 
discutibles. 

També pot  desorientar 
l'cstudiant lector el fet que al- 
guns cops. en parlar de mots i 
especialment de locucions, hi 
hagi refer6ncies a la seva inclu- 
sió o exclusió a diccionaris dife- 
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LLIBRESI INFORMACIONS 1 COMENTARIS 
rents, com si tots tinguessin les Entitats catalanes El dian «AVUI»: 
mateixes peculiaritats i el ma- i pedrec 
teix propbsit. Per exemple, a la 
pagina 144, iiegim -Nosaltres a la tedada 
ens arrenglerem amb I'Alcover- 
~ ~ 1 1  admetent la bondat de la La vida associativa de  les en- 

locució m rclació a,,. cal titats petites és més aviat limi- 
dar que I'excepcional i extraor- t a d v p f r  la manca de mitjans 
dinar¡ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ l l  és un dic- econbmics i pel poc nombre de 
cionari que té com a prop(,sit personesdisposadcsa trcballar 
inventariar la terminologia ca- de valent sense esperar res a 
talana escrita de totsels temps i canvi. Cense arribar a I'extrem 
la parlada modernament, i que, que un esforvtcatala del Nord 
encara que algun cap, sobretot descriviaaixi:~~Tenimcentass~ 
en referir.se a la terminologia, ci~ionsdecentsocis.fnrmades 

que es tracta dZun mot pels prcsidriits de Irs altres as- 
espuri en enelcatalj, no hem de sociacions que noniés acostu- 

que quan no hi ha una mena tenirunsoci,~,totssabem 
observació dZaquesta es que hi ha entitats petitescom la 
que n'admeti .<la bondat,,, es a nostra i algunes altres de  gcr- 
dir, que ho doni per ha; diriem manesquenoarribengairemés 
que simplement ho dóna per aniunt dedoso tres-centssocis, 
existent. (malgrat que males dels quals són actius una miga 
llengües han dit que en alwn dot7,rnaa totestirar.Peraixbés 
cas excepcional hi hagué, pel lamentable que quan dins una 
que fa a la \ lengua parlada,algú d'questcs associacions algú té 
que envia alguna cedula amb aifiunconflicte,provocatlama- 
terminologia inventada, la qu;il jorp"rtdrIesvrg,idcsprrmaxi- 
ha acabat f i p r a n t  al dicciona- malismes,rampellsoinfantilis- 
ri) mes, utilitzi la revista d'una al- --,. 

Només ens cal afegir que 
aquesta és la primera meitat de 
les Ohscruacions i que esperrm 
amb ganes la segona part, coni- 
posta de  quatre capitols amb 
temes molt interessants, els tí- 
tols dels quals Ruaix especifica 
a la «Presentación del llibre que 
comentem. Ja hem dit de bon 
comencament,queestracta d'un 
seguit d'estudis en qul. brilla la 
finor d'analisi de Ruaix. 

* Jaume Vallcorba i Rocosa. 

tra associació de la qiial tambcí 
4ssoci i fins i tot ~dirigentn prr 
malparlar de I'associació que 
ha ahandonat en una <*ven- 
janp., infantil i ingenua, ja que 
la difusió i I'esbombadaacostu- 
ma a ser ben minsa. Poc favor 
fa, a més, a la .seva. associació 
i als ideals que aquest tipus 
d'entitat encarnen. 

Que consti, simplement. Ens 
abstenimdedirnomsiensman- 
tenim en la nostra posició etica 
denodedicar-nosa tirarpedres 
a la teulada de cap entitat cata- 
lana, per malament que ho faci. 

bot nou per 
al vi ve11 

Criticar .<el>> diari  per 
excel.ll.ncia dels lectorscatalans 
ts, en canvi, un deure públic, 
sobretot quan, com és el seu ta- 
ranni des de la reforma ante- 
rior, dóna gat per Ilebre en més 
d'un terreny:comenqantpel lin- 
güístic amb la pertinacia del 
~ l igh t i smen fins i tot després 
de  desapareixerel diaricontrin- 
cant que el va justificar (el Diari 
dcBarccloiia) i acabant per la ma- 
nipulaciói l'ocultaciód'allb que 
jutgen que no  hauria d'existir, 
com és la nostra Associaciói els 
Prt.tiiis Ramon Aranion i Serrn R IR 
llc~ialtnt li~tgüisfica, passant per 
la marginació dels possibles i 
anticscol.laboradorsquenosón 
santsdela devociódeldiari per- 
quC parlen amb massa Ilibertat. 
Abans hi tindran cabuda les 
noticies i les fotos dels actes de 
la lrepa de la CADECA i el seu 
fcM,inifiestox aue el nostre ma- 
nifest <<A Catalunya, en catala.. 

L'Aziui ha canviat de cara, ha 
adoptat una maquetaconfeccio- 
nada per aquesta empresa de 
disseny de Londres que també 
havia maquetat anteriorment el 
suplement dominical. Esta hé, 
és bonic (no hi ha dissenyadors 
al nostre país?), perbmalgrat el 
seu aire d'híbrid entre El Perid- 
diro i La Va~iguardirr no ha can- 
viat gaire cosa més que la loca- 
IitzaciO de les seccions a part del 
tipus de lletra i el disseny. Al- 
gun fitxatge com el deJordi Fer- 
rerons, que es vol fer I'enfant 
terrible en la línia d'aquell 
col.laborador de  El Món que 
imitava, en dolent, en Joan de  
Sagarra. Aquestnou valorapro- 
fita la noticia de I'acabamentdel 
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Diccionaridel'lnstit~itperinven- rector del diar i  Avui i al ticament I'únic moviment de  
tar-se iin llenguatge wheavyv col.laborador més antic i fix del liuita per la llengua (les altres 
d'acudit en unes c<Converses diari,l'inefableJosep M.Espinis, que citeu no arriben a akb ,  són 
filo-il.logiques* (Auui,l-11) per que trobava que al discurs nomsderealitatsinexistentsper 
la '(conyetav habitualdela 1lt.n- d'escar Ribes, cap del govern ferveurequehihaalgunaacció, 
gua que .ha de servir per facili- andorrh, no havia tingutel resso pero controlada per la DGPL). 
tar la comunicació i no per obs- queesmercixiaaCatalunya. Uns Per exemple sobre els Premis 
taculitzar-la ..., > *<Pues bueno, dies després (el Sdenovembre) Araiiton iSerra:sinosabésquehi 
tenim que fer algo per lograr- Espinis es feia resso d'aquesta ha censura, diria que els que 
ho,, ... No hem <cperdut.b els carta - q u e  era personal- i van redactar la informació me- 
col.laboradors eterns amb but- aprofita per atacarlanostrapre- reixen un suspens en periodis- 
IIa per dir beiieiteries i tirar pe- sidenta traient frases del con- me: no diuen quin organisme 
dresa la teulada com en Xavier text i aparentant que és una en- atorgava el Premi, ni esmenten 
Bru de Sala (de I'escuderia de rabiada perqu t<~clsn i i~ans~>no I'assist6ncia,apartdelprincipal 
Baltasar Porcel i diuen qiie fit- es van fer resso dels Prcinis Ara- premiat, 6scar Rihas, del co- 
xat per Miquel Roca per a inon iSerr<~,qiiandelquees trac- príncep d'Andora i bisbe de la 
l'ajuntament de Barcelona), ni tava era cxplicitament del diari Seu d'Urgell o del conseller 
els entesos en tot i desacom- «A?ruiu que o bé no informa o d'Ensenyamentid'unbonnom- 
plexats com Adolf Tobeña, per informa volgudamenta mitges, brede personalitats de la políti- 
citar-np riomés dos. fentveureaue~ubi icaunanot í -  ca. bastants parlamentaris de 

Tampoc no hi falta. nocaldria 
siiió,en RicardFité, pontifcx del 
~4ight isme~~.  que es queixava 
ques'havia donatmassa fama al 
DiIB qiran a I'Aviri, de vegades, 
anavenencara wntsendavant.,, 
I'inlroductor dels horribles rp- 
colznr a tort i a dret i el rnagdels 
~ x r  i prr n cense cap lbgica, ni la 
<cli~ht,,. Hi continua com a .no 

, . 
cia d'agencia i no citant ni el 
nom de I'entitat que organitza- 
va I'acte, quan va tenir dos pe- 
riodistcs fcnt ús de la invita- 
ció de prrmsa i sopint a cirrrc 
noslre. 

p~ 

Cartes citades 
- ~ 

tlarcelon;i,24 de niaigdr 1994 

~ i ~ o ~ ~ i e r i b e r t  Barrera ni,evi- 
dentment, es diu res dels altres 
premis a la lleialtat lingüística 
ques'hi han Iliurat. Per més inri 
la noticia ve signada per  
I'Agtncia EFE, quan dos perio- 
distes de I'Aoiri van assistir-hi i 
van snpar-hi, fent ús delesinvi- 
tacions de premsa! 

Els vostres editnrials sobre la . , 
sé que., d'Edicib. que vol dircap Sr. Via . t~~  Villt~lorn llrngua son f o r ~ a  interessants, 

de (in)correcció, com a exegeta Director del diari <Avoin tot i pecar al meu entendre 

permanent i turiferari de J«an d'excés de moderació, sobretot 

Sola i d'cll matrix.  autor  Senvor, arribats al punt en que ens tro- 
d'autoentrevistes,manipulador 
del que calgui i de qui calgui i 
ccnsorprincipal del que nocon- 
vé que surti en materia de Ilen- 
gua i de les respostes als atacs, 
Icssuposicionscalumnioseci els 
insults que ha prodigat als qui 
no són sants de la sev.1 devoció 
com nosaltres. actitud amh la 

En altres ocasions havia vol- 
gutescriiire-us, tot i pensar que 
el més probable fóra que no rn 
trauria res, i no ho havia fet. I io 
faigara, pensante1 mateix.per6 
almenysqueno hagiquedatper 
mi i que algun dia ens diguru: 
per que no ho dtieu? Si no cn . , 

bem: de la maniobra del nou 
,.Manifiesto,,, el diari en va do- 
nar puntual i generosa informa- 
ci6 diumenge, avui s'hi retereix 
rI vostre escrit i un apartat de  
.<entre parSntesisa, q u e  ja 
n'liavia parlat diumenge. 

Perfecte, encara que contra- 
dictori amb el aue dieu aue no SaDieni res ... 

qual compromet el diari i de- se'ls ha de fer cas ... De totes 
mostra que hi mana més el1 No m'hi estendré com dcia maneres dfallo que no surt cap 

q u e  els periodistes i que el Eugcni d'Ors citant Stendhal, informació de la campanya 

director. uoici drs détnils cxacts: oue desenrotlla Lleneua Nacio- ,> 

D'una forma sisternitica nal amb el seu manifest *A Ca- 
en relacio a m b  aquest diari, wel,, diari, omct O talunya, en catala., que us ad- 

aquests afers dues cartes que emmascara Irs informacionsre- juntopersi noushaarribatique 
darrerament hem di- lativesaLlenguaNacional.pr~c- ha eenerai una serie d'actes i 
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INFORMACIONS 1 COMENTARIS 
informacions  a la p remsa  d e  militincia (fora dels contro- esment a la manca d e  ressb i 
d'altres indrets d e  Catalunya, lats que he esmentat abans, és d'agraiment que la tasca del se- 
com Girona, Vic, Tarragona, clar)? nyor Oscar Ribas ha tingut al 
Manresa ... Aixb és  el que és  in- ~ ~ ~ b ~ ,  esperant que, si més nostre país, perque enssorpren 
concebible: silenci absolut per la carta ,,,,i,i pera la vos- molt que us  en lamenteu. 
aIs qui lluitem per la Ilengiia i tra rcfleuió i pcr a la historia. El senyor Oscar Ribas n o  ha 
informacióf ni que s igui  amb Us saluda ben atentament i rebut tan sols el premi comfe 

.critiques, per a aquesta gentola. resta a la vostra disposició per a d'urgell, sinó que ben a prop de 

Us regalo un pare11 o tres qualsevolaclarimentoinforma- casa a 1 ' ~ ~ t ~ ]  ~ i t ~ ,  va 
d'informacions: hemcomprovat rebre el d i a  2 d e  febre r  
que la gent que firmes Erncst Subiitrr i Sichrc. Vice- d'enguany el Premi Rarnon Ara- 
majori t i r iament pagada per la president de Llengua Nacional i 111on iSerrna lalleialtatlingüísti- 

a ptes. director d e  la revista d e  ca,iprecisamentacaucadelseu 
que, segons confessió d'una d e  ~ , ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ó  discurs a les Nacions Unides. 
les recollidores d e  firmes, molta 

~- ~- Llengua Nacional com a enti- 
d e  la gent qiie ha signat o que tat organitzadora i els més d e  
rrciillcn adlicsionsno tcncncap La carta que recopilem tot se- 

quatreientsassistentsa unacte 
Iillenedatescolar,i quealaFira guit va scr dirigida al senyor 

presidit per Monsenyor Joan 
d'Abril i al Rucio van rccollir Espin'is particiilarment. La pre- 

Marti i Alanis, com a pnncep 
moltes firmes, tot i que lii haviu sidcnta no pensava pas fer-la 
-no caldria sin- altra gent públicaala revista;simplement 

d'Andorra, i pel mateix oscar  
Ribas, com a cap d e  Govern en 

que no volia signar. On no en volia in~licara aquest senyorde 
la seva primera visita oficial a 

reciillen ni una t s ,  per exemple, mmera personal,quccl diari on 
Catalunya després d e  les elec- 

a Gracia, tot i haver-hi anatcom rll escriu cada dia, era un dels 
cions, sí que hem valorat prou 

a mínim dues vegades. miljans de coniunicació qiie Iia- 
No s e r i a  l lo ra  d c  ,,ariar via contribuit a silenciar cls ac- 

<'que Oscar Ribas hagi procla- 
mat que la seva identitat culhi- 

~ ' ~ ~ t i t ~ d  del diar¡ enrclacióamb tcs en els quals intervenid per- 
ral té com a newi i com a base la aquestfstatdecosrs?pcsar;im~s snnalrncnt I'illustre senyorOs- 
llengua catalana...>>. 

la censura d,en r\icard ~ i t i . ?  (,-l car Ribas, President delGovern 
qual, sigui dit d e  passada, d'Andorra. tot aixb arraii del Permeteu-mequeuscomuni- 
va caliimniar a la Maria Lluisa SeU articlc del dia 15 il'octubre qui que tant TV3 com Catalun- 
Pazos i a mi en I'autoentrevista d'e"P.'"y- ya Radio i el d iar i  e n  q u e  
que es va comedir el 18 d'abril Coiii que el senyor Espinas el col.laborcu foren convidats a 
d e  1992, signada per dos perio- dia 8 d e  novembre en la seva I'acte i ens manifestaren, des- 
distes del diari, i no van piibli- coliimna diaria fa referencia a prtsderebrelesinvitacions,que 
car la rectificacih que  vam en- aqiicsta carta, 6s precisament el noelsinteressavagensnimica .... 
viar, mentre s'han publicat im- motiu pei quai la senyora Pazos senyorEspin~s,e]squidefen- 
mediatanien t rectificacions i n'ha crrgutconvenientla publi- la noska ]lengua enlla 
atacs virulents, pcr exrmplr,  cació. d e  consignes i d e  claudicacions 
contraescritsbrncorrectesdela Recomanem la Icctura dcls no ens refiem gens ni de Iligri- 
Pilar Raholaod'enfoan Rendé). dos articles del senyor Espinis mesfacilsnidelaments tebricsi 

Heu llegitmai el 1libreElI)arco aldidri~~Avzri~delsdiesindicats. conkolatsqueamaguen un boi- 
fa~ilnsmn? En coneixeu la pig.  -- cotiuna actitud discriminatbria. 
186? 1 els fets permeten d e  pensar 

Barcelona, 
Hem d e  creure que Ics lamen- que, d'aquest boicot i d'aquesta 

tacions del president Piijol so- 16 d'octubrc de 1994 discriminació,potser vós també 
bre la poca militincia lingüisti- Sc"y0' J o s e ~  M. Espinas en sou compiice, perque ni el 
ca i la pocaconseqüencia enl'ús Distingit senyor: senyor Ararnonniel senyor Ribas 
social són només propaganda, Usadrcqoaquestesratllesdes- noesmereúaenelmenysp~ud'uns 
pero, que hi ha la consigna d e  prés de Ilegir la vostra columna mitjansdecomunicatióqueesdis 
silenciar qualsevol grup o acció deldial5d'octubre,enqu&feieu fressen decataians. 
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INFORMACIONS 1 COMENTARIS 
No és cert que el discurs 

d'oscar Ribasno hagiestatprou 
valorat entre nosaltres «perque 
hi ha qui encara pensa que An- 
dorra és una comarca turística 
que tenim al Pirincu*. Vós no 
jutgeu sinó qui el valora i, és 
clar,segonsqui hofa, no paga la 
pena ... ! 

Senyor Espinis, no es pot re- 
picar i anar a la processó ! 

Us saluda atentament, 
Maria-Lluisa Pazos. Presiden- 

ta de Llengua Nacional 

Una burla que no 
aixeca protestes: 

Sembla mentida quenos'hagi 
aixecat cap protesta per aqiiest 
personatge que encarna Lloll 
Berhan i que té el cbleda» mo- 
dern com a mi+ d'expressió. 
Ens el trobem fa mesos en el seu 
programa i ara tarnbé en un 
anunci del disc de  Poblenou en 
quesesent lasevaveu dient<.Oi 
que tal ragalaran?. En canvi, 
quina polseguera quehaaixecat 
el telefilm basat en la novrl.la 
d'Oriol Vergés, Quinci~rs,ellneu 
tercer! 

A més de ser un mal exemplc 
constant de llenguatge degra- 
dat, és una burlaperalscastella- 
noparlants que s'esforcen a par- 
lar catali. Potser pel seu caire 
desimbolti hurnoristicningúno 
ho ha trobat malamcnt. 

La censura fonetica: 
abans en el Llatí, 
ara en el Catali 

potseren altresmoments-certs 
bisbes van prohibir la pronún- 
cia romana del Ilatí, que era la 
normal aCatalunya (a part,com 
ens recordava I'altre dia unes- 
crit sobre el canonge Cardó, de  
prohibir també el cant gregoria 
o les casulles que no fossin les 
dc  g guitarra,^ ocscriure les car- 
tes en catala, perque tot aixo era 
.cma~bnicm o #separatista.). 
Ja fa anys que ens queixemde la 
pronúncia castellana que, se- 
gons una norma secreta i in- 
flexible que deu existir pera la 
publicitat en catali, cal pronun- 
ciartotes les marques amb fon6- 
tica castellana, tant si són fran- 
ceses(elcasCitroenambccaste- 
llana 6s ben palpable) comcata- 
Ianes ... Ara hem sentit la mPs 
escandalosa iridícula delespro- 
núncies: la marca andorrana de 
tabac Reig, pronunciada eReii.5 i 
fa temps la de Ilen<ols ReigMar- 
t i  pronunciada <<re¡>,. 

Fins quan tanta supeditació, 
fins quan tanta subnormalitat? 

És que prcnen el públic per 
subnormal perque pensen que 
no reconeixeran la marca SI la 
pronuncien correctament? 

Nou significat de - 

«Xarnego» segons 
Jaume Fabrega 

Aqucst mot,diu Jaume Fibre- 
ga a El Pirnt del 8 d'agost, '<se 
gons el diccionari, és un rnot 
d'origen espanyol que, a Cata- 
lunya, s'aplica a la persona de 
llengua castellana resident a 
Catalunyainoadaptadalingüís- 
ticarnent*. No diu segons quin 
diccionari(encara que hemcom- 

no la trobarem al noudiccionari 
de I'IEC, que evitara les expres- 
sions ofensives, masclistes, ra- 
cistes, etc. 

El casés queaquestmot,igual 
que el de cqgavatxon aplicat pri- 
mer pels rossellonesos als occi- 
tans i després en general per 
catalans i espanyols als france- 
sos,sobretota causade diverses 
guerres, nosón gaire recomana- 
bles per a la concordia, igual- 
ment queno hosón expressions 
com «perro catalán,,, «polacos i 
unes altres amb que alguns es- 
panyols ens obsequien, en 
aquest cas, només pel sol fet 
d'existir pacíficament al nostre 
país i de parlar en la nostra Ilen- 
gua natural. 

Elsenyor JaumeFabregaenel 
seu article proposa una amplia- 
ció del sentit del malaurat mot, 
sense veure que cada cosa té el 
seu nomique noésproductiuni 
realista voler forqar la Ilengua, 
formada a partir de  la tradició, 
d r  la saviesa popular. Ell vol- 
dria incloure en aquest concep- 
te una serie de politics del PP, 
regidors de Figueres, de Mal- 
grat de Mar i el senyor Vidal- 
Quadras, possiblement també 
Porciolcs o Viola i tants d'altres 
catalans que hanestat agents de 
I'imperialisme castellano-es- 
panyol. Pero, senyor Fibrega, si 
la llengua ja tbnomfaquasi tres- 
cents anys per a aquests: boti- 
jlers! 

Ni el PAPA ni la 
coca-cola ni la 
Disney volen parlar 
el Catali 

provat que no figura al Faba i. Els papes de I'església catbli- 
6s  sabut que durant la dicta- en canvi sí al diccionari de la ca acosbmen a pronunciar en 

dura dc Primo de Rivera -i GECialLaroussc).Possiblement, quasi un centenar de llengües 
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INFORMACIONS 1 COMENTARIS 
(algunes de  difusió molt rediii- d'aconseguir, malgrat les reite- Ferrand (Pero lodeayrr Ilegóal 
da)lesbenediccionsd'any noui radrs peticions, 6s el doblatge Iímite.Verarepresentantesmuy 
adreqar paraules en la llengua dels vídcos i dels films de la notablesdel puebloespañol ha- 
dels fidelsdecomunitats que es Disney a la nostra Ilengua. Ni blando entre si con traducción 
desplacen amb motiu de pere- arnb I'exemple de les produc- simultánea, supera el limite de 
grinatges,beatificacions,etc.En cions de  Tintín o d'Astérix lo imaginableparaentrardelle- 
I'PpocadeFranconoestranyava s'acabendeconvencer delavia- noenel mundodelas pesadillas 
tant I'omissió del catali i del bilitat de la nostra Ilengua. y alucionaciones) ... 
basc,peri>ara lacosanoté ...p er- 
dódc  Déu. Diuen quea l'entorn La campanya 
del papa hi ha uns elements es- E, el  número anterior vam 

Filigranes de 
panyois mnltanticatalans. finsi tractardercsumirpasperpsel llenguatge 
totunqueha fetdesapareixerla desenrotllament d r  la campa- 
GranEnciclopediaCatalanaque nyaanticatalanaqucpo~nater.  Els periodistes espanyols no 
l i  va regalar el president Pujol nic. particularment, els diaris gasten Ilenguatge~<light~,alcon- 
durant la seva visita. En I'aplec A R C ~  trari, es complauen a usar pa- 
del'any de la família cristiana el ~ ~ l ~ ~ , , ~ ~ ~  i ~ , , i , . , ~~  T V ,  raules i expressions castisses i a 
Papa hi va parlar en 31 Ilengües directes del pp i dPalguns «so. fo r~ar  la llcngua innnvant,sem- 
perRnoencatala.malgratser-lii cifilegs independcnts,, com pre dins el llenguatge més ge- 
present una expedició catalana F , G ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~  nui. Vegem-ne un dels exem- 
(que per cert comptava amb la ~~~i per evitar el cansa- p l e m é s  magistrals, degut a la 6 
col.laboraciócomasecretiriade propi i dels lectors, no ho plonia de Luis Maria Ansón, 
la famosa, homenatjada i poli- farem ara d,una forma tan deta- director de I'ARC i més monhr- 
glota menys en cata12 Yolanda liada. l imj tarem a enrecis- quic que el rri: 
Ming). 

D'altra banda,lapopularmar- 
ca de  refrescos, que ha estat pio- 
nera en la publicitatencatala,es 
resisteix a rctolar-hi les Ilaunes, 
com livan demanarenunacam- 
panya preparada pcr Ics enti- 
tats del manifest '<Joves per la 
Ilenguab, amb un visible suport 
de la Direcció General de Políti- 
ca Lingüística. 

La campanya semblava wpac- 
tadan amb elsdirectiusde Coca- 
Cola d'ací per tenir arguments 
que els permetessin la retolació 
encatal.i,pcri>algús'hi hainter- 
posat. No tenim sort ni amb el 
Papa, ni amb la Coca-Cola, ni 
amb la Disney, que encara que 
després es va disculpar, durant 
un temps van aparbixer diver- 
ses cartes de queixa de clients 
que van trobar personal de la 
botiga Disney de  L'llla que 
al.legava que no entenia el ca- 
tal& de  molt mala manera per 
cert. El que no hi ha forma 

. , 
trar alguns dels moments cul- 
minants o les aportacions mPs 
~~hril lants~~delacavcrnaa I'anti- 
Calalunya (si us plau, no ens 
vinguin amb la historia que no- 
m6sataquen iingovern, un par- 
tit » uns plitics concrets, que tot- 
hom els ha vist masca el Ilautó!) 

La ((Jornada amarga» 

Els monstresdela cavernavan 
tronari bramarcommai:resulta 
xocant i grotesc veure'n el con- 
junt: com I'ABC amb la famosa 
portada amb el rei d'uniforme 
militar que duia per tito1 -Espa- 
ña, Espana,, incitantveladament 
al colpisme (i la fiscalia, no ac- 
tua ...), elsesgaripsdeJaimeCap- 
many (Es como si Madrid se 
hubiera llenado de  zambombos 
y de jayanes. Una asamblea de 
paletos, todos hablando como 
en su pueblo y todos dcspre- 
ciandocl idiomacomún), la kaf- 
kiana truculencia de  Martin 

-Cada comiinidad, salvo al- 
guna aislada cxcrpción, pugna 
ya por endeudarse más. Por ri- 
valirar en el lujo. Por crear m5s 
puestos burocráticos inútiles. 
I~oradludicarmáscochesoficia- 
les, mis  despachos suntuosos, 
más innecesarios asesores. Por 
multiplicar ministros, directo- 
res gcneralrs, defensores del 
pueblo, jefes de relaciones pú- 
blicas,gabinetesde información, 
secretarias. conserjes, azafatas, 
maceros, chóferes, escanciado- 
res, lacayos y ,ponlrcillos>, (el su- 
bratllat 6s nostre) Quina troba- 
IIa! S'ho ha inventat I'autor?Ho 
ha recollit de i'argot funciona- 
rial madrileny? És una paraula 
ben descriptiva i simpjtica: ens 
imaginem aquests gomecillos 
portantla cartrradelsseuscaps, 
obrint-los la porta, oferint-los 
foc, rient-los els aciidits ... i els 
caps cridant-los a cada momcnt 
Gómez! per aquí, Gómez! per 
allh arnb un to de veu que ja 
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deixa endevinar si es tracta 
d'una bronca, d'un desig, d'una 
amable reconvenció ... Com en 
diríem, en catali? 

Al costat d'aixb, és poca cosa 
I'intent d'imitació del dialecte 
panocho, que com sabeu es p a ~ -  
la a part de  Múrcia i té un bon 
nombre de motsdeprocedencia 
catalana. L'inclit Jaime Cap- 
many (Ilegiu Capmani, que no 
suporta que lipronunciinelcog- 
noma la catalana) esva despat- 
xarambun wRomancepanocho~~ 
més aviat baix de  sostre: <.Pero 
la lengua murciana( ...) es mun- 
cho más encadémica( ...)q ue la 
qiiegastaerPujol, pormal nom- 
bre Pirindolo, por tó lo que ti4 
de  nano y tó lo que tié de gordo, 
que otros llaman Cebollet, en 
castellanoCebollon «Si erYordi 
echa otra snflama( ...) como si 
hablara en chinorro, (...) aluego 
me des cojo no^,. 

La CADECA 
i satel.lits 
actuen de nou 

No contents amb el poc eco 
que van tenir I'any passat da- 
vant el ministeri, a principi de 
curs van anunciar que repren- 
dr ien la camoanva ver . ,  , 
I'apartheid lingüisticqueprefe- 
rien abans que veure els seus 
fills parlanten catala isentint-se 
catalans. Ells,com a «conquista- 
dores>,, no poden passar per la 
vergonya de veure els seusassi- 
milats pel poble dominat. Van 
comensar amb el numeret del 
xofer del conseller Pujals que, 
pel que es veu a instincies de la 
seva dona, va reclamar aquest 
curs  que  el seu fill rebés 
I'ensenyament en castella, cosa 
que no havia fet el curs passat. 

Després van fer I'altre nurneret 
de retirar- fer-hoveure-els 
fills d'alguns delsseus militants 
més eqenragésn en  eda t  
d'ensenyament pre-escolar no 
obligaton d'algunscentres i més 
tard, precisament a les vigílies 
de I'Onzc de  Cetembre, va sor- 
gir I'estrany afer de I'agressió a 
la v ice-pres identa  d e  
l'organització. Afer aquest no 
aclarit i que alguns mitjans de  
comunicació suposen un mun- 
tatge o un conflicte particular 
amb el SPU ex-marit. 1 per si fos 
poc, a la primeria d'octubre Gó- 
mez Rovira rep a casa seva un 
paquetbomba amb un remitent 
curiós: «CADECA». La seva fi- 
Ila va sospitar perque, com va 
declarar, si ja els veia cada dia, 
perque l i  liaviend'enviar un pa- 
quet per correu? Gómez Rovira 
va aprofitar peracusarnimésni 
menys que Max Cahner i la Ge- 
neralitat d'aquest enviament 
que també resulta un xic sospi- 
tós. 

Una nova associació *Asocia- 
ción de  Profesorrs por el bili- 
güismon, ja creada el curs pas- 
sat, ha presentat un recurs con- 
tra I'ordrr del Departament 
d'Ensenyament que fa precep- 
tiu el certificat decatali denivell 
<<C.> per a poder participar als 
concursos dc trasllats. 

Sobre aquesta ordre, val la 
pena dir que possiblernent és 
I'única via legal que té el de- 
partament d'hsenyament per 
a empenyer a fer el reciclatge a 
aquells professors que fins ara 
encara no l'han fet, pero que és 
perfectament inútil i aixb ho 
comenta tothom, perque des- 
prés de proveir-se del Upape- 
ret. molts professorscontinuen 
tota la vida fent les classes en 
espanyol i no adrgant-se mai 
en catali als alumnes. 

Una sentencia 
vositiva 

El Tribunal Superior de Justí- 
cia de  Catalunya ha trobat que 
era plenament ajustada a dret 
l'exigencia del coneixement de  
la llengua catalana per a exercir 
la funció docent a Catalunya en 
I'ensenyamentpúblicnou~ver- 
sitari. Un grup de professors va 
recórrer contra un decret d e  
1991 de l  d e p a r t a m e n t  
d 'Ensenyament  en  aques t  
sentit. La sentencia raona que 
per a poder complir el que as- 
senyala la llei que,*elsnenshau- 
ran de poder utilitzar normal- 
ment icor~ctamentelcatali  iel 
castelli en acabar els seus estu- 
dis bisics, independenhnent de 
quina sigui la seva llengua habi- 
tual>> els docents han de satisfer 
lescondicionsnecess~ries peral 
scu compliment. 

No tot han de ser males noti- 
cies! Esperem ara la sentencia 
del Tribunal Constitucional, tot 
i que ja hem manifestat el fet 
vergonyós que Catalunya hagi 
de veure com són organisrnes 
externs a ella els qui tenen el 
poder de decidir sobre la seva 
Ilengua. %m una comunitatlin- 
güística *descentradan que di- 
rien els sociolingüistes. 

L'última! la Real 
Academia Española 
es treu la careta 

El 8 de novembre per la radio 
i el 9 perla prernsa esva donar 
a conPixer un document -una 
carta al president del govem 
espanyol Felipe González- de  
la Real Academia Española, 
aprovatjustamentundiaenqu& 
cap dels academics catalans hi 
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va poder assistir per la vaga Els nostres lectors ja deuen El manifeSf 
d'bir ia .  coneixer prou els sis punts que 

El document és un fantAstic ProPosen Per a la defensa del 9 d'octub~ 
pamflet pro-independentista ja 
que la identitat de  Espanya = 
Corona de Castella hi es cons- 
tant. Ai, el pobre Cristbfol Des- 
puig! (que encara tt: seguidors 
entre els nosbes poiítics enacio- 
nalistess>) que clamava el segle 
XVI als Col.loqirls dc la Insi,yne 
CiirtutdeTurtosa, ben inutilment 
per cert com ha demostrat la 
historia: *casi tots los Ilisto- 
riografos castellans estan en lo 
mateix devoler nomcnar a Cas- 
tella per tot Espanya,, ... <*la ma- 
jorpart dels castellans gosen dir 
públicament que aquesta nos- 
tra província (Catalunya) no Ps 
Espany.1 i, per $0, que nosaltres 
nosomverdadersespanyols;no 
mirant, los pecadors benaven- 
turats, quant ignorants són i 
quant cegos d'envrja i malicia 
van, que aquesta província no 
solsésEspanya,masésla millor 
Espanya ...x 

castellh -que ells s'entesten a 
anomenar «idioma común* i 
<<lengua española.- (sí, fills 
meus, sí!) i no val la pena de  
glossar-los. Nnmés en destaca- 
rem I'altra c<passadan i mostra 
de desconeixement de la situa- 
ci6 en la insisttncia de fer obli- 
gatorienelsplansd'esbdiaque- 
llesdisciplinesescolanqueafcc- 
tin «Espanya com a nació: la 
seva historia, la seva gcografiai 
la seva literatura en primer ter- 
me,,, aixo sí al costat del ~ o -  
neixement de la historia i de la 
culturade lesdiferentscomuni- 
tats.. Ni els topbnims no volen 
respectar, perquh <.cap espa- 
nyol (=castelli,espanyol depri- 
nirra) pugui sentir-se desorien- 
tat i pelegri a la seva terran. 

Fora de l'escriptnr Pere Gim- 
ferrer (Aoui,9-11) que c.conside- 
ra positiu l'esperit d'algunrs de 
les propostcs. (potserla quediu 

Després de I'equiparació de  
les t i tulacions per  a 
I'ensenyament donades a qual- 
sevol de les universitats o orga- 
nismes exarninadors d e  catali 
pera adulisdetotstrestemtoris 
de llengua catalana de  I'Estat 
espanyol -fet que s'ha atardat 
massa- i d e  la irnpugnació, per 
ara desestimada de  Gonzilez 
Lizondo, una altra prencupació 
plana sobre els valencians que 
estimen la seva Ilengua. La 
proximitat de  les eleccions au- 
tonomiques valencianesil'auge 
del PP fan térner les conceqüen- 
cies d'un triomf d'aquest i el 
desmantellament del que s'ha 
fet durant aquests anys, que 
encara que, segons el document 
que  signen destacats  
intel.lectualsvalencians, nornés 
ha arribat a w n s  precaris inicis 
de  recobrament cultural, cívic i 
linaüístic>~, «ara els avancos fets .. Els doctes academics es me- que cal adoptar mesures que podrien ser anul.lats, i podríem 

reixen un suspens en Sociolin- afavoreixin una actitud no rece- tornar endarrere cap a un  mo- 
güistica (disciplina que. com losadetotselsciutadansdavant del de sncietat, i d e  país, que 
deixava clar Aracil, no tenia res lesdiferents Ilengües de l'Estat. seria just el contrari dtaquell 
a veure amb la Lingüística sin6 perque, el que són les altres ... ) projectecol.leetiuidepro~ésn. 
amb Sociologia i que aquí va no es coneixien gaires reaccions Diuen-ben raonablement-ek 
entrar de malpeu i es va deixar dels estaments oficials catalans sipants del manifest que hi ha 
en mans <edels de Iletrrs,,). Par- (el president Pujol ha dit que indicis .que poden tenir com a 
len de  d;,plosiri i de bilirigiiisriir s'havia de Ilegir el document, consfqüenciaunarenovadades- 
sensedonar-ioscapvalorprecís pero que, a primer cop d'ull, personalitzacióidesvalencianit. 
i demostren descontixer del tot feia mal efecte). El doctor Badia zació dcl nostre poble com en 
els aspectes més sabuts de la i Margarit ha declarat que I'IEC eIspi90rs tempspassats>>. Enke 
realitat catalana, per exemple podria respondre a aquest do- ,ignants hi ha els rectors de  
parlen d'imposar(almenys par- ciiment amb un altre: tantdebo les tres universitats del Paísva- 
len clar!) a les emissores priva- ho faci i sense pels a la Ilengua. le,,¡ i, I'escriptor i Prmid'Honur 
des una programació mínima Pera quan un d i b r e  blanc,, del de les LIetres Catalana Enric Va- 
en castelli. Algu coneix cap catal;? lor, i una representació de di- 
emissora privada fora de la d'en versos sectorss de  I'activitat ar- 
MikimotoienCarlesCuní,Flash tística i professional. 
FM (106.1, percerta Barcelona i 
en altres freqüencies que podeu \- 
consultar a I'Aviri!), que 6s una 
radiofórmula musical? 
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Connexió histbrica honors dc portada ni una infor- La jugada del típex 

mació en un lloc més destacat. 
durant els Premis Unaltresuspensperiodistic per al Parlament de 
Octubre al diari Aviii. Catalunya 

ElsPremis Octubred'cnguany, El diari«AVUI» Un resolucióque havia deser 
organitzats per Acció Cultural aboleix els Paises per iinanimitat sobre la llengua 

del PaísValencii, hanassolit un catalana, pactada entre tots els 

nivel1 de  qualitat en els contin- Catalans grups parlamentaris, va sofrir 

guts i en la presentació. moder- una estranya maniobra desco- 

na i agil, realment envejables i a En la SPVB linia d'esdevenir negiida fins ara i d'una tr;ins- 
un diari cada cop m6s  normal,, tendencia histbrica innegable: imitar per alguns dels premis . 

<<histories* queesdonenal Prin- I no el portaveu de sectors mi- el d ~ u m e n t  signat va ser fet 

cipat. que mai no han assolit noritaris, nostalgics oautocom- esmenar pel cap del grup del 

aquest to, Durant la plaents. el diari Auui. queman- PP, Aleix Vidal-Quadras, i esva 
del sopar deconccssió dels pre- tenia aquest n o n  de sccció dcs procedir a eshorraramb típex la 
mis van connectar-se per pri- de la seva fundació, I'ha abolit i signatura del representant del 

mer vegada TV3 i el Canal Y i ara titula les informacions na- PP que I'havia el dia 

també TVE 2 en desconnexi0 cionals unes amb el nom de Cn- abans. 

especial per a les Illes. Hi fou lnli<nyn i unes altres primeramb 
el de  País I/a/rnciii/[/[rs que es El bo de l a  jugada que 

anunciat el projecte de filmació 
d'una serie sobre els bo ja  amb va transformar al cap de dies precisamenteldMumenthavia 

Va/pficj"/Bn/enrs, Esperen- PreS Un t o f o r ~ a  yerqu' 
participació de Ics dues televi- 

que en una nova remodelacio es pogués arribar a la unanimi- 
sionsautonbmiquesi del minis- 

cst6tica i conceptual passi a tat. El dncument va quedar teri de  Cultura. Quin bonic es- 
emprar el terme més <fconstitu- doncs méso menyscom volia el 

pectacle! La ministra de cultura 
cionaln de Coirriinilnl Vnli~iicin- PP,perbscnse lasevasignatura. 

i el director de RTVE i de la 
na, i si no -com deia aqiiell- Voble gol del PP al Parlamcnt 

CCRTV tots jun t s J  
*encara és senzil], digueu- dc Catalunya. catali i fent projectes conjunts! 

Que no sigui una flor que no fa li Espanya.. 

estiu o un .gest simbolic~~ com N O  cal dir que les infomacions Ivan Tubau deixa 
el de  la sessió del Senat! de fora del Principat queden d'escriure en Catala 

Per cert, el diari Aoiii no va reduidesa unapigina,devega- 
destacar gaire ni els Prrinis O c  dcsamb Iameitatd'anuncis.coni Veient que potser els seus 
tubre ni aquest esdevcnimcnt: feia notar el professor Trcsscr- pnstulats -h;ibilment vcliicu- 
els va relegar a Ics pigines gro- ras, el qual clamava en el desert lats a través del scmbla que ex- 
gues de Cultura, en dues infor- per un pla nacional de comuni- tingit GEC- no aconseguirn 
macions:enlaprimera.destaca- cacions, ara que es decideixen trinmfar, lvan Tubau ha dccla- 
ven l'atorgament del premi An- tants aspcctes fonamentals per rat que cs passa a I'espanyol 
drbmina de  novel.la i s'havia de al futur sobre els quals ni Cata- perqui. no vol escriure en una 
llegirmoltpersaberqueeraator- luny.1 ni molt menys els Paisos llengua presoneradel'encotilla- 
gat en el marc dels premis Oclu- Catalans lii diuen res (llei de  ment normatiu. Kecordem el 
hr~,ielfetdelatransmissiócon- televisió per cable. telefonia seullibrctPnraulnviwicunfrn1len- 
junta de les tres cadenes televi- mobil, sati.l.lits, etc). pin fiurrnatiuu, després de  ser 
sives; la segona informacióera a rebutjat per Editorial Empú- 
I'apartat de radioi televició i era ries va ser vergonyosament 
dedicada al projecte de la si.ric cditat per Editorial Laertcs 
sobre els Borja. També el dia que esdedica normalment a fer 
anterior parlava del fet de la - llibres complementaris per a 
retransmissió conjunta al ma- l'ensenyament i lectures d e  
teix apartat. En cap cas va rebre clissics medievalsadaptades. 
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de  la seva desfeta crbnica, pero Parlament de momentsdifícilsdavantelsnos- 
que encara necessita, ai las!, tota ~l~~~~ sema i puig tresalunmes i les famílies, pen- 
casta d'atencions i de  IleialtaG sem que I'actual actitud, que es 
perque no  I'acabin d'esfondrar que-presenta les dóna no únicament a nivel1 de  
el bilinguisme, el plurilingüis- guardonades M. petits grups de  base. més o 
me mal entes. les fa& so luam menys ben impulsats, sinó tam- 
descafeinades dels qui la volen Dolors Sola OmS i bé des de les més altes instan- 
espanyolitzar, el conformisme, M. Teresa cies dels tribunals d'aquest Es- 
elregionalismei altresvirusque tat, ha d e  ser  qualificada 
ja ens fan dubtar si la nostra Mas i Adell. d'autknt ica dec la rac ió  d e  
nació se'n podra sortir de tants auerra. 
anticossos. 

En la intenció d'aquest premi 
hi Ilegesc, també, un altre mis- 
satge. Unmissatged'optimisme, 
per a estimular tots els ciuta- 
dansdelsPaisosCatalans.sense 
excepcions, a contribuir cadas- 
cú amb les seves possibilitats, a 
formar una pinya closa,com de 
puny d'atleta, per impulsar ac- 
cions normalitzadores, o sia na- 
cionalitzadores. tot defensant i 
divulgant les posicions de 1'Ins- 
titut d'Estudis Catalans, i fcnt 
orelles sordcs al foment de la 
desintegració de  la ~initat de  la 
Ilenrua. 

, , 
Asseguren els sociblegs més 

drstacats, que allb que és deci- JO Penso que de d i r  

siu en la marxa de les societats pcrque no PenSeu que des dels 
és el paper que hi acompleixen instituts,desdelesescoles,con- 
lesminoriesactives, quan aques- tinuem tanquil.lament com si 
tes apareixen articuladesi Iliga- "O hagués Passat. Passen 
desa lesnecessitats ielsdesitjos mOltes coses molt greus. 
majoritaris de la societat. Evidentment nosaltres, com a 

el procés de normalitzac,ó membres d'aquesta xarxa cul- 

de la Ilcngua catalana, I'acció tural de base que lo he anome- 
d,aqucstes ,,,inories actives ha n~tminoricsactives~~,donarem 
estat i continua essent impOr- la cara, continuarem trrballant 
tantíssima,pcra impulsarsense "nse Pausa, cense breva, sense 
treva i pausa, -fent de perdre els nervis, pero que tam- 
punta de llanta d*un  moviment bé reclamarem a les nostres au- 

ampli de tata la socje. toritats una actitud absoluta- 
tat catalana,- accions norma- mrntfcrmaquantaaquesttema. . . 
litzadorcs dc base, a tots els ni- 1, hem ditque~'ensenyament Estigueusegurs quecontinua- 
\rclls. pero s in~ularment  en és un sector estrat6gic, 6s a dir, rem fent palanca perquP <<la in- I'imbit de I'educació escolar, qiie ens hi iuguem el futur del 

fantesa ques'enfilanpugui gau- que 6s un imbit d'acciósocial a nostre poble. per evident- dir de  la normalitat en quP es- grar escala i nrcess~~riamcnt ,,,t, .,te, dispostos a rebut- 
tam entossudits. 

orirntatcapal futur.el qual con- ia r  ..ergicament tots els entre- 
Molthonratdeserambvosal- diciona en bé o en mal. bancs que en forma de recursos 

tres i de  tot el cas que m'heu 
volgut fer. 

Gricies, de bondeveres! 

~ ~ ~ ~ ~ é ~ ,  al  darrera, ,,énen les O recornanacions sortides dels 
1le is  reconeixent amb o mfs alts tribunals de I'Estat 

ampliilid el que la socic- ~'oposenalsnostresdretscoma 
tntja haanatimpulsant;pero,en catalans a de l a  nor- 
definitiva alloque la societat ha 
fet," ha deixatdefer,enI'ambit Sianalitzcm quiconstitueixen 
de I'educacióescolar,és decisiu aquestesxarxes socials actives, 

futur. sembla que no trobariem persones com lesque 
cal que us remarqui aixo, pero avui aquísón objecte del nostre 
suposo que tothom s'ha adonat reconeixement i de la nostra 
que I'ensenyarnrnt 6s un imbit menció. 
estrategic, i aixbexplica pcr que Són moltscentenarsde perso- 
6s objecte de tantes pressions, nes, pero jo en aquest cas es- 
perque nosaltres, i joen particu- mento la M. Dolorc Sola Oms 
lar i tots els qui vivim aquests quetreballaalaCatalunyaNord, 
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la M. Teresa Mas Adell que gbgica i coordinadora del pro- nitzacióescolarmitjan~antlain- 
treballaaVila-seca (Tarragones), fessorat de catala que fa classes formació i debat obert en taula 
cOncretament a rescola aTOrro- als col.legis i liceus públics de  rodona entre les families del 
jaiMiretn.A~ersonescome"es Catalunya Nord. Ha participat pobleientreelpmfessoratabans 
els basicament tres co- en la creació del projecte peda- de la rnatriculació. Es tracta, 
ses: gbgic del col.legi públic «La doncs, que els programes de  la 

Primera. que la catalanització Garrigolas que d'enqi del curs immersió lingüística avancin 
escolar nG s'hagi aturat mai, ni 90.91 ha trencat I'exclusiu mo- obeintaunaactitudvoluntbriai 
tan sols en els moments més nopoli del frances i ha votat per conscient dels propis pares i 
difícilsdelanostrahist~ia.Sem- primer cop I'ensenyament de mares. L'exit del col.legi «Ter- 
Pre hi ha hagut gent com elles catali i en catali conjuntament roja i Miret. anima molta altra 
que  gracies al  seu treball amblallenguafranccca.Hapar- gent a implantar un  programa 
d'informació, de  debat obert a ticipat tambéen la comissióque semblant de catalanització in- 
tata la societatcn que actucn. ha donat forma al programaper tensiva, i eis proporciona aixi 
una tasca ab~olutament demo- a escoles maternals i primaries rnateix el premi Baldiri i Reixach 
cr2tica,oberta,aconsepeixenel de  I'Ajuntament de Perpinyi, de l'any 1990.Aquestcurs 1993- 
suport generaldetotes les famí- projecte anomenat <<Les mil ho- 1994 I'escola ~Torroja i Miret. 
lies. vinguin d'on\,inguin i Pro- res decatala>). Organitza cursos ha entrat, juntament arnb altres 
cedeixin d'on procedeixin. de formació per al professorat escoleS,enelpuntdemirad'una 

Segona, que avui en dia escola durant tot I'anyi a la Universitat coordinadora per a la protecció 
catalana i escola de catalanitza- Catalana d'Estiu i tanibe en dc la ~~nseiianzaencastellano~~ 
ció intensiva o d'immersiú lin- co1,laboració arnb el Scrvei que preténaturar un procésac- 
güística, com ho vulgueu dir. d'Ensenyment del Catali, del ceptatdemocraticamentperuna 
equivala ullsde tothom isobre- Principat. 6s n ~ e m b r e  d e  aclaparadora majoria de famí- 
tot a ulls de les families, a escola I'Associaciód'Ensenyamentdel lies. Es tracta de persones de la 
de g r m  qualitat pcdaghgica. Catald .<APLECr de  Catalunya matcixa corda política que les 
Aixh pensem que 6s un @xit que Nord, que s'ocupa de la promo- que fa alguns anys van voler 
s'ha aconsegiiit. i que aconse- ció de la Ilengua catalana a impedir el desplegament del 
gucix. gcnt com la que aviii re- i'ensenyament públic, i 6s pro- *Projccte d'Ensenyament e n  
brb la nostre menció. motora del concurs dc rcdacció Catala de I'Escola de Practiques 

1 tercer, que davant les cons- en catala con\>ncat per les asso- de Tarragona,,. Aleshores no 
tants declaracions de guerra i ciacions ~Arrclsn, xFundació se'nvan sortirgraciesa la tasca 
pressions en contra que rep la Jaume 1.. *Aplecx, <eCcdac,, i c1 dc moltes persones entre les 
catalanització escolar per part Cen t r e  Departamcntal de Do- quals M. Teresa Mas. 
de partits i grups, la ideologia cumentació Pedagbgicas,,. 
drespanyolitzaciódelsqualst»ts M.Ter?sa Masi Adrll.desde1 Parlament de Maria 
coneixem, continuin trehallant curs81-82coma mestraidesdel 
arnb serenor i convenciment en S4 com n directora del col.legi Dolors Sola Homs 
la Iínia d'una escola catalana al ~Torroja i Miret. de Vila-seca, Senyores i senyors,pensoque 
servei d'un sol poble,sense dis- ha impulsat lacatalanitzacióes- de vegades valen els actes criminacionsprrraonsd'origcn colar proposant mesures con- que 1esparaules;per tant.elmeu 

ni exclusions per a ningú, i cretes, donant les classes que parlament molt breu. menys per als infants. uns mestres no reciclats no do- 
I ara us presentaré el wcurri- naven, participant en Ia cam- Nornés voldria dir dues CO- 

culum,, d'aquestes dues perso- panya -El país a I'escola,,, bus- ses. 
nes i al mateix temps els dema- cant suports per a la revista es- La primera, com a represen- 
no si es poden acostar aquí per- colar. Des de 1984 es comenca tantdeCatalunyaNord,emsen- 
que ens puguin explicar les se- amb la Iínia d'ensenyament en to molt orgullosa i emocionada 
ves impressions. catala al parvulari d'aquesta es- d'estaravui aquíentrevosaltres 

M. Dolors %lb Oms, nascuda cola. En els cursos següents M. i d e  rebre aquest guardó de  les 
a Perpinvi. és  consellera &a- Teresa Mas impulsa la catala- mans del senyor Aramon. 
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L'altra cosaquevolia fer cons- unallarga pel.lícula d'aventures eficag (aixb ho hem demosirat) 

tar, que aquesta feina que dóna sense fi .  Jo sempre he fet el que pera construir una Europa for- 
termeaaquestconvitno hagués em dicta la meva consciencia i madaperpersonesplurilingües 
estat possible si no existís a la és lluitar pel bé dels infants i i respectuoses envers .totes les 
Catalunya Nord un col.lectiu adolescents i que es puguin in- Ilengües prbpies, incloses les 
d'ensenyants,mestresdeprimi- tegrar lliurement a la societat més minoritaries que la nostra. 
tia, professors de secundaria, d'aquest país, Catalunya. Vol- És un metode que cada vegada 
que lluiten des de fa anys, per- dria esmentar la tasca intel.lec- es fa més extensiu als paisos 
que es desenvolupi i fins i tot tual i cultural a favor de la nor- europeus que volen educar les 
s'introdueixi en alguns sectors malització lingüística que van novesgeneracionsen la compe- 
de I'escola pública francesa, no dur a terme tots els professors tencia de diverses Ilengües. 
solament l'ensenyament delca- del centre, alguns del quals Dubten de I'article 15 de la Llei 
tala, sinó, també, l'ús del catala m'acompunyenaquestanitaquí; de Normalització Lingüística 
com a llengua d'ensenyament. sense ells tot aixo no hagués es- perque diu que el coneixement 
Hem anatavanGant molta poc a tat possible. També voldria es- del catala és necessari per a su- 
poc pero podem avui dia cons- mentar la senyora M. Teresa Pi- perar la formació basica. També 
tatarqueaquetsesfor~osnohan qué i Vernet, inspectora és necessari superar un idioma 
estat vans. Com ha dit la Blanca d'ensenyamentaTarragona,iel estranger (angles o frances) per 
Serra, tenim des de fa un any en senyor Sr. Roig i Pons, inspector a poder obtenir el graduat esco- 
el cornenqament de curs una en cap de Tarragona, els quals lar. 1 aixo ningú no ho qüestio- 
primera sessió bilingüe que per sempres'handestucatpcrlaseva na. Que passa aquí, que és més 
a nosaltres és un pas forqa im- tascaa favordelanormalització important una llengua aliena a 
portant per a la reinvidicació lingüística. l ara quan a lesesco- nosaltres que la nostra propia? 
que hem dut a terme perque el les anivem avanpnt a passos Sensecomentaris.Voldriaapair 
catala torni a ocupar en el marc de gegant, últimament hem so- al senyor Joan Maria Pujals i 
de I'escola pública la plaqa que fert un intent de cop lingüistic, Valve, conseller d'Ensenya- 
no hauria de haver pcrdut mai. moltminoritariperofort,idcsit- ment, aquí present, la defensa 

jaria que quedés en aixb, en un jurídica i el suport moral que 

Parlament de M. intent, pero hem d'estar alerta, ensva donara travésdel senyor 
actuar ja i no deixar-ho tot no- Cesar Puig, advocat del Depar- 

Teresa Mas i Adell més per a la Generalitat. Encara tament dTEnsenyament de Tar- 
que aquesta ha de fer cl que l i  ragona, i de tot el gabinet jun- 

Digníssimesautoritats,senyor pertoca. pero hem d'estar tots dic del senyor conseller des- 
Aramon, senyores i srnyors. units, si no no ens en sortirem. p l a~an t - se  a Tarragona a 
bona nit a tothom. Gricies a la I'endema mateix de ser denun- 
scnyora Blanca Serra per aques- Hanatacatunsdelspilarsmfs 

ciats cinc directors d'escola de 
tes dades tan boniques que ha bhsics per a l  gaudiment, 

Tarragona, Salou, jo mateixa i la 
dit-M'agradariadirtan solsunes I'eqi~ilibri, la difusió i l'ús de la 

senyora M. Teresa Piqué, ins- 
breus paraules. La primera no- llengua de Catalunya. Aquest pectora. Virem haver de passar 
tificació telefbnica que vaig te- pilar és1'escola;i hohanfetamb 

pels jutjats com si fóssim delin- 
nir sobre la concessió d'aquest tota la intenció; d'aixb no en 

qüents, perqur deien que els 
guardó, a través de la senyora capiga dubte. Saben que una directors no havien defensat la 
M.-Lluisa Pazos, presidenta de llengua que no s'apren des de seva causaamb pr.ouforqaenhe 

.qLlengua Nacionaln, em va petit és molt difícil usar-la alttes coses. Les pressions que 
deixarmo1tsorpresa;gairebéno d'adult. 1 a aquesta minoria no hem sofert a I'escola han estat 
m'ho creia, i em va portar una els importa gens la llengua del molt fortes, que per cert, arran 
mica d'intranquil.litat al princi- nostre país, i voldrien fer-ho ex- de tot aixb hem fet pinya i hem 
pi arran d'aquesta recent pole- tensiu a d'alires persones sense 

establert uns llaqos d'amistat 
adonar-se que a la Ilarga en sor- mica que la llengua havia susci- molt macos, més que abans. 
tirien perjudicades elles ma- tat. No es preocupin que no en- 

traréendetallsperquheria com teixes, perque els programes %nyor Conseller, moltes 
d'immersió son una eina molt d c i e s .  
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Agraeixo al senyor Josep Po- 

blet, alcaldedevilas-seca, i a tot 
I'Ajuntament, el supor t  que  
m'han donat en tot aquest tema 
i m'ho han demosttat acompa- 
nyant-meaquestanit aquí. Gri -  
cies senyor Poblet, gricies se- 
nyors regidors. 

1 acabaria donant les gricies a 
Llengua Nacional per la seva 
tasca, peraquestguardó i sobre- 
tot, sobretot, perqul. m'ha per- 
mes el plaer d e  poder gaudir 
d'aquesta vetllada tan inolbli- 
dable amb tots vostPs. Moltes 
gricies i endavant, pero recor- 
din, a les escoles necessitem aju- 
da. Si ens enfonsen I'escola, ens 
han enfonsant el país. Gricics. 

Scnyor Director 

H e  llegit al diari, ~Avuim, del dia 4 -11-94 una entrevista al 
senyor Luis María Ansón. En aquesta enh.evista el senyor Ansón 
ens diu entrealtrescoses c<A CatalirnyarlsJillsdulpares ricssóii tarribé 
hiliiz;rit~s,prri,elsque no tenoi rrcirrsos il~nn d'<~noiarelsfillsa les escoles 
piíhliquus no snbrn ni zrn iiiot de castclla». 

El senyor Ansón té iinavisió de la rcalitatcatalana molt distor- 
sionada. Aixbvol dir quela informació que l i  donen Csincorrecta, 
o sigui, els seus informadors no saben observar correctament el 
seu entorn. 1 si ésell el que ho fa directament, vol dir que ho mira 
a través d'un telescopi d e  mires molt estrctes. 

Norepetiréara elque ja s'hadit tantesvegadcs: elspcrcentatges 
que hi ha a Catalunya dels idiomescatali icastelli. Nomésvulldir 
que jo l'aiiy pasmt vaig assistir a un congrés internacional d e  
Ilengücs minoritzades. Una de les ponencies va tractar dels estu- 
dis realitzats sobre una poblaciii infantil i escolar fins a 7 anys en 
divcrsos paisos cstrungcrs, (vull dir fora d e  I'estatespanyol), amh 
reler6ncia u programes d'immersió lingüística similars als qiie es  
fanacatalunya. Elsresiiltatsdclrs invcstigacions hanestaten tots 
els casos que els iiens i les nenes que lhavien seguit o seguien un 
programa d'immersió lingüística en iiiia Ilcngun quc no era la 
priipia, tenien mPs cornpethncia en la seva propia llcngua que no 
pusclsaltrrsnrns i nenesque noseguiencapprogramad'immersió. 

Com el terna m'intcrcssaua PIS vaig preguntar si sabien el 
perqui. es 'lonaven aquests resultats. La resposia va ser molt 
senzilla, lbgica i desentitcomú: .cEls ncns i Ics iicncs qucsegueixen 
un programa d'immersii) lingüística en una Ilengiia que n o  6s la 
seva priipia, es tan méspreg~intessohre la seva propia Ilengiia qiir 
no pas ultres ncns i nenes que no segueixen cap prugrama 
d'immersii>,,. Satisferaquesta~uriosit~ités, doiics,el q ueelsfa mes 
competent? lingüísticament. 

Davantaquest? resultats, cientificamentconstatats, crec que els 
<<graiis. iniel.lectiials i els <<gransx polítics, abans d e  dir les coses 
o d'escriure-les, haiirien d e  mirar d c  no crear crispacions on hi 
havia bona convivhcia, perque les seves opinions són escoltades 
o llegides per molta part de la població 

Pot ser que algún dia (dins d e  50 o 100 anys per exemple) la 
histixia els recordi com elscreadorsdesituacionsconflictives dins 
la societat. las cunseqüCncies d e  les quals avui encara són impre- 
visibles. 

Molt atentament 

Antoni Adell 
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