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A tot arreu del món, quan en un domini lingüís- 
tic s 'ha  produi't una literatura, veiem formar- 
s 'hi ,  i regnar per damunt de  l a  llengua parlada 
multiforme, una llengua literaria filla d'un llarg 
i acurat treball de selecció i fixació; i aixb s'es- 
devingué en les terres de llengua catalana i e l s  
c a t a l a n s  t i n g u é r e m  l a  n o s t r a  LLENGUA 
NACIONAL, o n  t r a s p u a v e n  a p e n e s  l e s  
diferencies dialectals de  la llengua parlada. 

Pompeu Fabra 
Filolegs i poetes (1918) 





EDITORIAL 

Una llengua per a tots els usos 

Els carnlnrrs, en geriernl, Iiririríem de .saber fer niés piriya per defensrir la nosirrf llengiia i ollres 
vnlors qiie ens sóri e.s,sencial.s si de veritol voleni pe~viirre coni n pohle. 

Nosriltres, o trrivés d'nqirestri revisin, qire iiiicici. fina segonti Fpocci de LI,EVGUA NACIONAI, voleni 
conlrihrtir n la tosca de prestigiar lo Ilerigria caralaria i ((irtdrtr a condirir-ln vers i t n ~  plena 
normalització. 1, molt optiniisles, oferini (rqrrest senrei serise cercar cctp Incre monelari ni cap 
rlistinció e.specinl. 

El nostre pcrk té rrrin nssigrrc~trirrr penderii: Iri Ilerigiia. Aqrtesln llerigitri. nzil.leridricr. qire és I'rlnic 
elenienr cnpoc de,fer-rrosprtrlrir de rinció. estic greitmeiit cinierincndri de qriedcir cor!firicida eir perits 
cerclcs trtncot,s si els critct1nn.s contirruem esserir trtn hnbnits d 'rrhrtrrrlorrnr-ln riixí qrre eirs nrrilba la 
mininin espirrrin de co.stellii. Esgarrifo de verire qiranra en poriem, de Ilarirt (11 cl(tiel1, i onih quirirr 
Jacililul ens deixern enllitenior per lot (iIl6 qite é.s [orii. No!, no nnern per bori carni nienlre el 
iiosrre ~~en.snnicrit si'qrii trrir ,fehle i qrtrrsi rir<l.les en lo m(!jor pnri de genf les conviccioris de 
marirer~ir heri ferniri In cr<lrrrrn, Iri Ile~igirrt i 1e.s hclles tradicions del riostre poble. 

Eri nom de rio .se ,sap qrriries roleriiricies o .$ciilrrcies, re.~itlra que, d'rrri temps errcii, Iiem volgrir 
donar hriiider(i blanco ril cotrrlii to~t i Iiern perm2.s qrie el ccttrilii mrrl~~nrlrir drI crirrer iingtiés crtrtri 
de volidesa. Crrdn dirt perrleni niots geniriiis i, en ln no.strri pctrla, serise ni rtdorirrr-rios-eri, se '11s Iii 

ir!fi/tra i corrsolidn el nlot i la cori,slriicció castellotin. Totsplego~s teriim In ciil[~a d 'aqtiesl mal: 1111s 
perqri?, priiner qrre 10 Ileiigrtri, i~oleri ossrgrtr«r el presrigi i Ici poltrorin: n1lre.s perqit2 Iaprerien 
corn irnn llerigiin de segoiin crrtegorin i no eri.fnri 1'12s socio1 qire rtnri Ilengrra riomial es mereix; 
altre.sperqitil no es digrreri npreridre-la i eri.~enynr-lri com cal: nltresperqrt~? es resistei,reii aJer-se- 
la sevri ifiii.s i tot I(i persegireixen, erc. 

Uns i rrltres Iiariríeni (le .seririr el conipmnií's de ,fer rrttllur niillor les coses. Tnnmnreix, aqquest 
comproniís és nzolt rnés grnii eri c~qriells qiti terieri els res.wr1.s per a nioitre la rinrt. Per tant, 
trcictant-se con1 es rractn de Ileii~rrri, voleni ,fer referilricia direcici (1 nqicell.s orgoriismes que 
de manerrt porticrilar en terieri ericomrtrindri la cirrn. Doriodn per .segitro lo sevn 
profe.s.sionrrlirnt en els trerrcncolls lin~iií'stics, els pregrreni qrre Ilitr conipetilriciti els fiici tenir 
boa rins per n coriduir la Ilerigirc~ en el pmcés Iiist0ric que vivirn i, sobretot, qrie sdpigrteri 
escoltfir oltres prqfe.s.sionnls del ser4 rnm, ja qrte és rrixícorn els Iioritzons .s'eix(rni/i/eri i com, hen 
segto: el resrtlial firial esdevé molt m6.s ric i lben trnvrit. 

Hem i ~ l g u r  que el tenia ceiirrnl d'aqrtest nríniero uné,s dedicrir a la polilrnica qiiesiio' del 
gitionef. N'lieni ericrirregnt I'elnborrtció ri .losep Riraix i Vinyet, expert i hregrir eii el tema. 
Amb ctqrtest esliddi espereni gire aqrrella driisticn i precipitnda resolitcirj, presn pcr la Seccid 
Filol0gictt de I'lnsritnt d'Es~rtdis Crilnlr~ns, reeti temperadri i qrie escriptors, corrector,s, pro- 
fessors i horls I ~ S I L U T ~ . ~  de Ici Ilerigitn disposiir ncí d'rtri treh(il1 que, .serise rreiicclr la boricr 
trndició, an.s cictitrilitzniii-lo, e1.s sigiri 01-ieniadoi: 
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Palesar, dir i millorar la realitat cultural 
del nostre poble 

F a  tres anys coiiicncivem una cril,leccjd: «L:i 
Busca)). Oikos-TUii ens pcrnietia d'acarar un rcptc 
hen enfrescador: crear i clifcindre una col.lecci6 nova 
i sobrctor apoCarlrira de novctats. Crcc Iirinestament 
que a hores d'ara «La Busca), ha acoiiiplcrt anih 
kxit I'ohjcctiu que seniprc I'lia impulsada. Per una 
handa, 6s el fiuit  de 1'csli)rc; personal i clc la i1,lusiií 
de trits aquells qui hi Iicni c«l.lah«ral. sensc acccptar 
mai ni prcssions ni i(lcril«gics prccstahlertes; «La 
Bosc;i» Cs iina eina hisica al scrvci dcl coneixcnicni. 
hgil, planer i prolunrl alliora dc la rcaliiat cu l iu r~ l  
de l  nosrre pa ís .  L'eniholcall seiizill, el preu 
assequihlc per a tntliotii i sohretot la qualilat dels 
autors quc Iii hlinpuhlicat. que Iii  puhliquen i Iii puhli- 
carati coiistitueixen I'cix vertehrador de la seva 
identitat i -permetcu-nic de dir-110- la causa del 
meu cirgull. Pcr altra banda, «La Busca,, 6s uiia 
col.lecci6 intcrdiscipliniria, precisaiiicnt pcrquii vol 
p:ilesar i dir la realitat cultural dcl nostre poble i 
contrihuir a niillorar-la dcs dc tots els imhils.  Per 
aixo ha cihert les seccions segiients: Ilengua. ense- 
nyament. cultura. 1iisti)ria. política, pricsia, socinlin- 
güística i narrativa: tcmcs diversris sriia cl denoiiii- 
nador coiiiú dc la qiialitat dels aufors i de I'intcrts 
dels continguts. 

Pernieteu-nic tambC dc compartir ara aiiih tnts cls 
lcctors d'aquesta revista alguns dels riiotius quc Can. 
de trits aquclls qui  Iicm col.lahorat i col.lah«reni a 
tirar endavant. la col.lecci6, un cquip iinit, orgull6s 
no pas dels guanys pcrsonals sinri dc l'rip«rtunilat 
de ter ciiscs per la ntistra Ilcnfua. pcr la nostra 
cultura i en  definitiva pcl nostre país. 

En primer Iloc, cal esnicntar quc la col.leccii, 
arrihari al númcro 25 ahans de fi tl'any. Paga la 
pcna  d c  recordar  alguns dels  títols publicats 
enguany.  srihre cadascoti  d c l s  qua l s  an i ran  
aparcixcnt cstudis crítics: 

- Cirrs de niorfosiiitnxi de  I'orrrcicí (mai_e 96). 
David Casellas i Gispert. 
- Finc.srrcll~.s d'riirtohri.~ (lebrcr 96). Rosa-VictOria 
Gras i Pcrliintan. 
- Cuiiii ccip C I  ~ort ini  (abril 96). Víctor Palllls i 
Arisa. 
- Crirti10n.s eiirre lri ,fr11c i les /lerxe.s (mar$ 96). 
Antoni Pclczrí i Partegis. 
- Hi.sri,riri dr1.s verhsésser i estar (ahril96). Jaume 
Vallcorha i Rocosa. 
- Pnrlrir hé (maig 96). Jauiiic Corbcra i Pou. 

Cal esmcnlar, d'altra handa. les prcsctitacions dels 
llihres nous. Crcc que cada un d'aqucsts acres crins- 
titucix una cita obligada pcr a lots nosaltres. no tan 
sols per la importancia ilel llihre i pcr la qualitat 
del seu auirir, sin6 tainhi! pcr la rigorositat i el pres- 
iisi de les pcrsoncs quc s'cncarreguen de preseníar- 
los. El dia 17 d'cictubre Iian estatpreseniats els Ili- 
hres: LPS irorrirnli~:ncioii.s reeisides, de Bernat Joan 
i Marí, :i cirrec del drictor Sehastia Serrano, i Porlnr 
h i ,  (le Jauine Corherli, a cirrec d c  la doctora Tcresa 
Cabré i Caslellví. Tamhé el dia 31 d'ocnibrc hi hau- 
r J  la presentacid del llihre El .serrlinreiir morrilrqitic 
del ]~Oh/f! crrr(ilir, dc Joscp M. Prim i Serentill. se- 
guida d'iiti dcbat entorn dcl tema ~Repúh l i ca  ver- 
sus monarquinn. conduil per M. Lluisa Pazos, 
Heribert Barrcra, Carlcs Fisns. Eduard Moreno i 
Bernat Castany. Ahans ti'acahar I'any tindran lloc 
les publicacions i presentacions -cn divcrsos llocs 
dels Paisos Catalans, la qual cosa Iá (le la «La 
Buscan una col-lcccicí concguda arrcii- dcls llihrcs 
scgücnts: Biccicí i texro.r te<ztrt,ls, de  Rosa-Victciria 
i Perfonlan. a c i r r e c  tlc Sehas t i i  Serrano,  E l  
rr-oiilvi(i hlrirr, de Víctor Mora. a cirrcc dc Joscp 
Renet i lgnasi Riera Corires 96 ( I r  Prcmi Joan 
Sanpaniaria de Narrativa Juvenil). a chrrec de Víctor 
Mora -aqocsta prcscntaciú coincidira amb la  inau- 
guraciu de la Seccii, d'Ensenyament de 1'Atcncu 



karceion?~, el ponent dc la quai 6s Vícror Pallis i 
Arisa, niemhre de la Junta de Govern (le Llengua 
Nacional-, Els rtlls i ln cendrn. <I'EslanislauTorres, 
a c i r rcc  dc Joan Tri:idú. Pnrís flr~sh-hnck. de 
Víctor Mora. Sohrcs soin el sol. d'Enric Mass6: 
Ln plrijn nlortrr. de Víctor Mora; 1926-1946 Virrt 
crriys d'liislbrirr. d'otilia Castellví. a cirrec d ' E ~ i c  
Larreula: Wliisky nnih Nripnlni, de Víctor Mora. 
elc. 

Tamb6 us anuncicm la nova seccicí (le «La Busca 
ESO», cl primcr llihre de la qual és a chrrec de 
Gliiria Mas i correspon a un crkdit del nou Pla d'cn- 
senyament. 

Hom pot copsnr. doncs, que «La Busca» lia acon- 
seguit de reeixir. d'esdevcnir I'eina que volíem que 
hs: una col.lecci6 hhsica per a totliom qui cstima 
la cultura catalana. una col~lcccii, ohcrta a totliom 
qui vol scr protagonista [le la Iiisthria cullural del 
seu país. 

D'altra banda. vull parar esinent en el fet que la 
seccii, de narrativa rlc «La Busca,> ha aconseguit 
un doble ohjectiu. En priiiicr Iloc. scr nicrcixcdora 
d'eslrenar-sc atnb un dcls millnrs autors de lalitera- 
tura catalana de la segona nieitat del segle XX: 
Víctor Mora. Com a dircctoradc la col~lcccii,. ni'c- 
riorgulleix el fet de podcr publicar dc nou uncs obrcs 
«clissiqucs» i quc I i a r i  rcsrat fins ara mortcs pcr al 
púhlic cn gcncral: cotii a cstiidicisa i admiradora 
alliora dc I'obra narrativa de Víctur Mora, m'il.1~- 
siona el fet. de ienir l'oportunitat d'olerir-vos unes 

ohres mcstrcs a desgrat del pas del temps, unes 
obrcs tan actuals avui com el dia que forcn publi- 
cades per primera vegada. 

Pel que fa al segon ohjectiu, lie d'csmentar la col- 
lahoracid de «La Buscan -i d9Oikos-Tau- en la  
crcació dcl primer Premi Joan Santamaria de Nar- 
rativa hreu. publican1 el llihre Corites 96. Aquest 
llihre, prologat pcr Víctor Mora, esdevindripioner 
en l'iiiibit dc l'cnsenyament. Constara d'un recull 
dc narracions breus fruit de la tasca d'uns joves i 
dc l'cspcranqa d'aquells qui confiem e n  ells. Per 
primer clip una editorial, una col.lecci6, aposta per 
la joveniut, per uns autors desconeguts i novells 
que són tractats con1 a autors dc la literatura cata- 
lana «cn prcscntn perqu? han guanyat el Premi Joan 
Santamaria -el més antic en llengua catalana-, 
perque han escrit unes narracions bones i perqui? 
crciem que aquesta publicaci6 pot contribuir a 
convertir-los cn protagonistes dc la nostra historia 
cultural. una Iiisthria que. si volem que conlinui 
escrivint-se en catala, hem de  reconkixer que 
dependra d'ells i de moltes persones coin clls; i 
sobretor dc la forma com els conduim, com els ense- 
nyem a descobrir. a respectar i a estimar el camí de 
la nostra cultura; que dependrh en definitiva de com 
els tractcm avui. «La Buscan vol contribuir a fer 
viurc la litcratura. I ho vol fer malgrat que el nom 
dcls autors d'aquest llibre no vingui a allargar lallista 
dels autors comercials o dels autors «medi&tics», en 
definitiva. del nostre país. No oblideu, amics, que 
«La Buscan continuara sempre lidel a la cultura, al 
nnstre pohle! ala qualitat, a lallihertat, acllamatcixa, 
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pcr hé que iina hriscn sempre estlevingui inciiriioda 
per a segons qui. 

Altramcnt. aqucst rccull de narracirins juvenils 
constitueix iina cina di<lictica esscncial si Icnirn en 
compte les nrives tenclencies de I'cnsenyaiiiciii. El 
Tet de poder comptar anih un llibrc dc Iccturn fct 
«per joves» contrihucix, scns dlibtc. a aplcfar «aiila» 
i «socictat», a dcspcrtar I'interks del joven1 pe r l a  
literalura calalana, a agullonar-lo tanl a I'liora 
d'cscriurc i cn c a t a l ; ~  com a I'liora de practicar 
el crimentari de text, la crílica Iitcriria, sohrc unes 
narracicins que han eslai escriies per uns jnvcs que 
s6n com ells, pcr la qual cosa poden ser conicntadcs 
i criticadcs nmh molta més Ilibcrtat, amb molta més 
cura i ,  alhora, :imb molt mEs rcspcctc, coiivicció i 
simpalia, tanl pcr alunincs corn pcr pr«tcssrirs; i 
amh una segureiat con1 a afegiló: aquesics nar- 
racions tractcii uus iciiics que 6s hcri segur que 
intercsscn al jovent. prccisamcnt pcrqiiE clls i cllcs 
s'han manifestat -els Iian escrit- i constitiieixen, 
per ianl, un rcllcx clc llurs inquieluds. Pcr I c i t  aixii. 
l 'cditorial Oikris-Tau s'cnorgulleix de publicar 
I'ohrd d'uns grans autors joves. La col-lccció «La 
Busca,, es vanla il'ésscr una eina di(lictica al scrvei 
de les tendencies més innovadrircs en I'imhil [le 
I'ctiscnyamcni actual i convida el prolessoral deis 
Paisos Catalans a col.l;ihorar cii i i r i  projcctc tan 
engrescador corn el dc difrindre aqucst prcnii -i de 
llcgir i Ier Ilcgir aqliesi rccull-. lruil de la tasca 
d'uns jovcs i fruit dc I'cspcranqa dcls qui sahcm 
creure en un ftitiir niés dignc pcr ti1 riostrc cnscnya- 
mcnt i per a la nrirrnaliiat del tiosirc pohlc. 

dc molta gcnt. pcrmctcu-me de  presentar-vos la 
iiovctat cditorial quc constitueix per a «La Busca» 
i per a Oikos-Tau el repte més engrescador: una 
nriva secci6 de «La Busca» («La Busca* cbniic) 
prcscntari cn cl propvincnt incs de dcscmbrc el 
priiiicr pcriouatgc dc cbmic catalh, el primer volum 
d'un hcroi catalh: Tollcferro. 

És evirlent que la  piihlicacii, d'un personatge de 
ciiniic catala és una eina essencial en  el procés de 
normalitzacii, del iiostrc país. És cvidcnt que un cb- 
niic «c;itali» ha de tcnir com a signe d'identitat, a 
par1 d'ésser calali. laqualitat i el prestigi amb qu& 
coiuptcn a Iiores d'ara personatges de cdmic com 
El Príircep N~leirl, Tiri-Tiri, Asf t r ix ,  El ccipitcíri 
Trrierio o El Jol~rifo. 1 soiii conscients d'aquest 
repte perqu? I'licin acccptat. Com a directora dc 
«La Buscan i con1 a coordinadora dc «La Buscan 
ciiiriic. cni corriplac a presenltir-vos no tan sols la 
iiiiciativa sin6 taiiihé cls autnrs de Trillflferm: Jesús 
Blnsco -n~alauradaiiicnt j a  desaparegul- i Adria 
Blasco. com n dihuixauts; Víctor Mora, con1 a 
guionisla. ES evideni que cl ciimic catalh, cl prinicr 
pcrsonalgc nostrc. lé ccim a «pares» uiis niestrcs 
del gCncrc i pcr aixii «La Busciin s'enrirgulleix de 
puhlicrir la scva obra. 

Tani~iaicix. l:i nornialit7aci6 cn aqucst hiiibit depen- 
drh a partir d'ara de iots nosaltrcs ... Pcr aixb us 
convidciii a cotii.ixcr aquesi ciimic i a fer-lo con& 
xer. 

Ha nascui Trill(!fr~rro: per molts anys! 

1 pcr acahar ja aquesi arlicle, que cree que pol ha- Víctor Pallhs, niciiihre de la Junta de Govern de 
ver cstat útil pcr a relacionar una col.lccció de llihres Llensun Nacion;il. 11s cn i'arh tot seguil una valora- 
amh un projectc cultural ccil-lcctiu. fruit dc I'cslorc cií,. que cnclou una entrevista aiub cls scos autors. 



Noveta t ! : Tullufero 
(heroi comic) 

per Víctoi. Pr~llhs i Arisa 

A D R I A  BLASCO: Hi vais c«l.lahorar aiiih el meu 
gerniü Jcsús, a partir dcl guih d'cnVíctor, amb qui 
ja Iiavícm trchallat alguncs vegades inolt de gust, 
pcrquE 6s un brin arnic. Ens va fer mrilla il.lusi6. 

Urio crrrio.sirot: el j~ersoriritg~ Gnlderic, d'ori vrr 
sortir.9 
V~CTOR MORA: Mc'l vaig invcnlar. Galdcric cra 
iin nom qiic m'agradava molr per la  Iiistiiria que lii 
va Iiaver de la seva suhstituci6 per sant Isidre i ,  
francanienl, aquest norii ern scmhlava hé reivindi- 
car-lo i tornar-lo a posar en circulacih en un con- 
tcxt modcrn com cl d'avui, tot i quc la historia passi 
cn I'cdat mitjnnn. 

Uria de les puhlicacions més suggerenls de la reeri- 2Se'ri prirlori,. d'eri T(ill(lfcrro? 

rré editorial Cs cn curs d'cdiciii: Ics avcnturcs dc ADRIA BLASCO: És el prinier Iieroi cataiü que 
sorliri en ciiniic. És una cosa quc no s'hiivia Iet I'almogivcr Tallaferro. L'accih cs descnrotlla en 
mai. I'ampli escenari que va de Barcelrina a Constanti- 

nohlc, ainh I'anar i vcnir d'uns pcrsonargcs qiic po- V~CTOR MORA: Als lcctors crcc qiic cls agradafii. 

drien hen hC Iiaver existit. a través dels quals cns El lel de poder Ile_eir una aventur:i com moltcs 

arriha I'alE dcl nostre gran cronista Ranion Munia- d'altrcs. pcrh amb pcrsonatges que siguin d'aquí, 
tolalrncnt catalans, val la pena i scns duhte quc s c r i  ner. 
hen acollil. 

Seran una sEric d'cpisodis que tiiidran coiitiiiuitat 
L ' a lmo~ive r  TALLAFERRO comenva a cavalcar! a iravés dc divcrsos Albunis quc tamhé podran Ilcgir- 

se separadamcnt 

Eii parleiii arnh els aulors: I'il~luslradrir Adriü 
BLASCO, cl darrcr d'una nissaga dc dihuixants cx- 
tracirdinaris, i el guionislaVíctcir MORA. cscriptor 
i creador dc El ccipilcírr Triteiio: 

Cnrn vn sorgir trqi~e.slc~ idecl:7 
VÍCTOR MORA: Volia fer una historia d'avcniurcs 
amhicntada cn l'etlat mitjana. que seinprc rn'lia 
agradat moltíssiiii i que j a  havia tocal anih El cripi- 
tcíri Trrcerio. Volia crcar un Iicroi catali  que visqués 
cn aqiicll mhn extrarirdinari: el (le Roger de Flor. 
dc I'crnpcrador Andrhnic. dc ~ ' ~ s i a  Menor ... tol 
aqucst gran moment de la nostra histliria. Més que 
res vrildria Iiavcr fct iiiia historia distrcta, que ani- 
més el lector a seguir-la i a diverlir-s'lii i. lamhC, 
que s'lii pugui aprendre alzuna cosa. IJIrfo? Moro i AdCO Rlorco (fiiiogriilia: Eva Viiinla) 
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Torras i Bages, el patriarca 

Si iio inssin els aniversaris. sovint cns ohlirlaríciii gics de ciip mena. Dc lritse'npot trcurcalgunpr«tit. 
de persunatges que val In pena tlc rccorrlar. Cs a dir. o iiirill. pcr tal coiii el scu iiiissatgc supcrn, trans- 
tlc no deixar-los inorir. A gloria rl'ells. pcrii solirctot ccnrlinl-los. els riihduls tciiiporals. Pcr altra handa. 
en  hé nostrc. Aixii deu passar si P'i rio 1a arrcii del el tle T»rras i Bagcs, pcr vuitccntista que fris. era 
míin: als catalans cns Dassa iiiassa sovini, rihlida- Iiroii tolcranl i ohert a la  mridernilal. 
dissos dc nicnncoiii srini. 1 cls pcrjudicats iios:iltrcs: 
tcnint una Iierencia tiin rica, viviiii com n pobres. El prinier Iiornenatge que caldria relre al nostrc coiii- 

patriota és Ilcgir la seva cihra, si no iota, iiiiniensa 
Aqucst és el cas, per cxcniplc. dcl driclor Ttirriis i com Es. arluclla pirt LIUC conté les scvcs rcklcxions 
Rages. el patriarca ri parc cspirit~ial de la Catalony;~ frinriiricnials i iiiés vigents; sohrctot donada la dcs- 
inoderna. crini Iia esiat rcconcgiit. S'cscau enguiiny iiricntacií, digucin-nc doctrinal o de principis que 
cl cciit cinquantt anivcrsari rlel scu naixcriicnt, iiixí impera cn cls nusires rlics i donada tanihé la crisi 
con1 cl vuitanlt tlcl seo traspis (niiscut a Ics CiiIiii- cI'irlenlii;ii calalana que patirn, ian grcu pcr cndC- 
nycs. prnp (le V i l a h n c a  del Pclicdts. en 1 X4h i iilica. 

- ~ 

cridal a la gliiria, a Vic. cii 1916). Ftíra intcrcssani 
dc fcr uiia ciiqucsta televisiva pripuliir. iirrih el iiii- 

crdfoii a la iiii: V t i s l i l .  a vcurc. iligui'ris algiiiia 
cosii sijhrc el (IocirirTrirras i Bazes ... Qui era aqiicst 
scnyrir? -Al>! sí. aqucll hishc de Vic. qiic vcilcn 
fcr sani! Algú, una iiiica il.lustrat. potscr rcsptiiidria: 
«Sí, Iionie. aquel1 hishc qiic va cscriurc la Ti.cirlicicí 

cc~rtrlrriiri.>> La inajoria del: cnqucstiils. srihrctcii jo- 
vcnt. iii piu. 

Qiiinallislima! Una figrira tan grari. no srils cii I'iis- 
pecie rcl igi í ,~ sin6 tarnhC cnc l  ciilliiral i patriiitic. i 
tan dcsconcguda! 1 aixh qiic. d';ilgrina miincra. 101s 
cls catalans c r c i c n t s  ti no c r c i e n i s  srim Iills seus 
cspirituals. En aqiicst cas, a par1 ri a rriCs de I'ohli- 
g a y a  general que (Ieia, porlria jugar-lii en conira el 
laicismc de Iii noslrasocielal aclual. És ciiriíis: I n i i l  

cn vida con1 arran tlc la sev:i iiiori. el tlocltir Trirras 
i Bages friu adrnirat i elogia1 ~ininiiric.rrieiit pcr lot- 
Iioiii. bdliiic pcls iinliclcricals tl';ic]uella epoca liin 
agitatla. 1 6s que rcaliricnt la scva Iifrira s'iiiiposa 
tarit pcr la scvn prolúiida Iiotiianilat i clcvada cspi- 
rilualilal con1 per la scva vasta ciiltura i la iiilliitncia 
positiva qiie excerci, política i tcit. scihrc cl ntislrc 
país. Al cristat. 6s ciar‘ cl'allrcs conccpcions de la 
vida, de la Iiistdria i dc la catiilaiiitat con1 arii la dc 
ValcntíAlmirall. Conservador'? 1 qiiil!Tots cls grans 
humes cal situar-Iris cn el niarc dcl scu icnips i cal 
Ilcgir-los i intcrprctiir-Iris sctisc prcjii(licis i(lcolii- 

Els hishcs dc Catiiluiiya es proposen dc celebrar 
l'anivcrsari torrasi3 amh un scgiiit d'actes. Tant dc 
ho clac tols, clls els primers. n'aprenguéssim I'e- 
xciiiplc rlc lidclitai i tle crimpr«rnís anih Calalunya. 
Trohci cslrany. i 1ici Iamenlri. que a Roma Iiagin cen- 
s u r ~ l  t i  iiialisal alguncs tlc les resolucions del re- 
ccnt Concili calaliclue cs rekreixen a culiura. patria 
i país. quari el iiiatcix papa Joan Pau 11 coiisidcrava, 
no 1-ii giiirc. aqricll hishc dc Vic com a vcritahle i 
principal Iüutrir cristii dc la Renüixenqade la  nacirí 
calalana i gran vinilicadrir [le la manera de ser i de 
la cultura Iiuniana (le Calalunya. Al doctor Torras i 
Bazcs se li Iia airihuil una frase quc no és  scva pcrd 
que es pot dcsprcndrc Plcilrncnt dcls scus cscrits. 
Cs aquclla qiic h: Catalu~iya scril cristiana0 no sera. 
Eii coiitr;~. n'lii 1ia iinii  alira. de (lita. que, partint de 
I'evaiigcli i del Ctincili Vatich 11. calilria aliriiiar 
cada dia niCs aiiih ioics les conseqii?ncies: ~ 1 ' E s -  
g1Csia. a Calalunya. sera calalanii o no sera». 

KÉS iin dret de parlar amb la Ilengira de la 
terra, qiie níngíi fora de Déir no pot fer callar, 
perque forma part  íntegrant de la nostra 
naturalesa socíal í fíns del nostre pensament.» 

( B r  Josep Tarros i Bu,qes CII dircrm ii'oifrod<i n I',4crt- 
dhrii<i dr Icr i l o ~ ~ e s  Liriws) 



DEU VOS GUARD! 'w , ,  , i- 

Salutació de benvinguda a Lluís Jou 
per Rrimon Sungles i Moles 

Una grata noticia ha posat de fcsta 1' Associació 
Llengua Nacional: cns liem assahentat del 
nomenamen1 del nou director (le Política 
Lingüística de la Gcneralitat. Lluís Jou 

Rcbcu, pcr part nostra. senyor Jou. la més cor- 
dial enhurahora i el nies sinccr rcconcixement 
de la compromesa i dclicada missi6 que us Iia 
eslat conliada. Estcm scgurs que no us niancari 
mai ni cl coratge ni I'autorilat per a dur-la a 
hon lcrme. 

Per la vostra cuntlici6 proIessional dc notari i 
homc entes en materia de drcts lingiiistics pres- 
sentim. per una banda, que s«u la persona 
indicada pcr a donar una empenia dccisiva cn 
la reforma. tan sovint suplicndn, dc la Llei de 
Noriiialitzaciíi Lingiiística, i ,  per I'allra. creieni 
profundamcnt que esleu providencialment cn 
aquest Ilric per a Ier tots els possihlcs pcrqiik 
I'encaralan niigrat ús social dc lanostrallengua 
cxpcrinicnti una rcvifalla en tots els inihits. 
en algun dcls quals scmhla eslar encallada. 

Massa vegades un lio~ii tC la scnsaci6 qiic el 
2rnn gruix ciuladi. principalmcnt lajovcntut. va 
pcrdcnt cl l'csma de la nostra Ilengua, quc per 
tradició viva li Iiauria d'arrihar, i que avanccm 
vcrs unaperillosa dcgradació del Ilenguatge, que 
tan tluidürnent. i corrcclament Iiauria dc sortir 
de nosalLres, amh tota mcna dc pautes. ritmes i 
construccions que ens stín priipies i caraclerís- 
tiques. Si no poséssim aturador a aqucst 
esllavissament, la nostra idcntitat cs dccandiria 
i Catalunya ja no seria aquel1 prihle flirt i 
integrador de Ilengües i cullores, que tnnt dc 
pes Iia tingut cn la histhria i en el m6n. 

En la intatigahle tasca de prestigiar el catala. 
rchcu una afectuosa salutació cn nom de tota 
la  Junta de Govern de Llengua Nacional. 



Carta oberta a la Secció Filologica* 
per Carles  Riera i h n f s  

La Sccci6 Filoliigica dc l'lnstitut <I'Estudis Calalans 
(SF <Icl IEC) ha rcelahorat reccntincnt la norniativa 
ortogrifica pcl quc fa als tcrmes següents: a) nririis 
grecci-llatins terminats el.imcil?~gicariient en -[[.S, b) 
mots amh cssa líquida originaria, c) si;tics d'inter- 
rogació i d':idmiració, i d) ús del guionel. Dones hé, 
resulta que cap d'aquests quatre acords no lia cstat 
acceptat uninimcriient. Així. pel que fa al primer 
tema. algons Iiuiiianistcs -Iicl~lcnistcs- s 'han 
niostrat reliactaris a la iiova disposició acadtmica: 
pcl que fa al scgon tcma. cl non acord iio Cs tniiipoc 
acceptat per una colla <le prrifcssirinals: la proprisla 
dels signes de puriiuaci6 dcl IEC no Iia cstat scgiiida 
pricticaiiiciit per ninzú: Iínalinent, qiiant a I'ús riel 
guionct, crirrcn unes rioi.cJs iioniies. atribuides a la 
SF. Ic rliials. 1nalfr:it no Iiaver cstat cncara promiil- 
~ a d c s .  senihla que j;is'apliquen en el nou tliccionari 
(!l. nririiies quc han cstat en gran part rcí'~itailes. 
argurricnladariicnt, pel rcceni estudi d'un influent 
grai~iitic. 

Tot nixd lia anat crcant un cert cstat dc perplexitat, 
entrc usuaris i tractadistcs, que té, a parer meu. les 
causcs que lo1 seguil anoto hreoriient. En prinier 
Iloc. semhla que la S F  no ha cstudiat anih cl dcgul 
aprnlundinient  i matisaciii aquests  temes rlc 
normaliva orlogrilica ni I i a  tinglit prnu en  coiilplc 
cls cstudis cxistcrits sobre cada un dcls punts 
csmcntnts. Eii scgoii Iloc. liom observa cn els acords 
de la SF sobre norniativa ortogrifica, un exccssiu 
zel simplilicador (i ja se sap que la llengua Cs una 
rcalitat coinplcxa). En icrccr Iloc, Iicim diria que 
els nrius accirds acadt.inics han csiat presos ariih una 
certa d?ria de cercar solricionsprh/~ic.s. de I'liistitiit 
i priiu, a prohlemes lingüístics molt delicals que 
altrcs ja Iiavicn cstiidiat amb concixciiicnt dc causa. 
l .  en rluart Ilric, :iquests acurds de la S F  han esta1 
presos sense el previ i necessari diileg amh els 
especialistcs. val a dir amh els gramitics i lingiiistes 

de reconcguda solvtncia quc no s6n membres de la 
SF. 
En efecle, més enlli de I'oportunitat o no d'inclourc 
dins la SF dctcrniinats lingüistes que han estat 
suggerits com a candidats a tal cirrec (Jané. Ruaix. 
Soli,  eic.), alld que rcalnient cree del tot necessari 
6s quc la S F  consulii oportunament els qui poden 
ajudar-la. Pcr cxcmplc, pel quc fa a la convenikncia 
o no de canviar la tcrminaci6 -ns dcls noms grcco- 
llatins pcr la terminació -es, la S F  hauria de cridar 
cls autrirs dels estudis exisrents scihre el tema. Pel 
que Fa ;i la rlüestió (lels mrits amb essa líquida 
originhria. Iia cstat adrecada al IEC i a la SF una 
Sol.licirii0 de revisi6 i rc?fornirrció dels criteris 
acadtiiiics, signada per una colla de professionals, 
el qual escrir, si bé 6s en part discutible. dctccta les 
iriancances tle I'acord academic ral corn va ser 
formulal .  Sohre  c ls  s ignes  d e  puntuaci6  
(cnncrctariient cls rl'inlerrogacií, i tl'adniiraciii) I i i  
lia docunicntats estudis, encara que tlelensant opi- 
nions cii part oposades: ací la reina de la S F  seria 
fcr d'arhitre, pcrd rio nccesshriaiucnt cercant una 
tercera via -que totliom rcconcix inviable!-. sin6 
sospesanl pros i ctintrcs. aprofundint cn I'estudi i 
inclinani-se pcr la posicili més racinada científi- 
cament. més practica (7 útil. Innoccntincnt dcmano: 
¿,ri« Iii Iia hagut a vegades. en algunes tlisposicicins 
dc la SF, un inconscient afany de protagonisme que 
ha impcdit d'acccplar propostcs que algú ja Iiavia 
fet7 Finalment, sobre el diiícil i dclicat tcma dc  I'ús 
dcl guionet, la SF haguera hagut d'cstudiar molt inés 
dctingudaiiicnt. scgons la ineva opinib, els assenyals 
crileris de la normativa fdbriana. llurs aplicacions i 
Iímits. lent tan sols, si calia. lleugercs atfaptacitins al 
sistema ri modificacions dc dctall. Una srilucirí tan 
drhsticaconi la que seinhla que s'ha adoptat trencara. 
d'iina manera precipitada. amh I 'ús habitual. 
despistara I'usuari i qui sap si tots plegats Iiaurcni 
dc tornar a aprcndre a escriure. L'endemi de la 

'L Aqifc.st escrir vil sortir rn el diiiri Aviii e1 2 d'octirbre de 1995. El rcprodirini rici ir tcill de remcnioracid~)erq~(i' 10 Srccid 
Filolh,~icri r /  vn,yi rtfiif~t en cornpfr i l~erilrlrri. per ir tots rio.~ulir~~.r- 4.v un ilririrnieizt inreressnnt. 



puhlicació dcl nou diccicinari. ~qucdara  invaliclada pohlc. Pcr aixR iainhi cls polítics haurien dc pro- 
lagrafia de milers [le termcs tiicnico-cien~ílics. cclm curar quc nri Iii IiaguCs iriicis d'ercissinns lingüísti- 
ara els que figuren cscrits arnh guicincl. en IaGroi~ ques. Encara quc. ccrtameni, la SF  6s qui té 
rriciclopidia crirírlririn ri en el Dicciorrori cncoiiianada oticialnient 1;i tasca dc vctllar per la 
ericiclop>dic de niediciria? ¿,No Iiaguera cstat mcilt Ilengiia. no cn t C  püs I'cxclusiva. i .  pcr tnnt, l i  cal 
mCs enraonat de  parlar-ne pr?viament nnih una actitud dinloganl i .  (luan corivingui, arhilral, 
gramaties, tracladistcs. rcdactcirs dc les ohrcs scgiiint critcris cicntífics i conjoiiiinani-los amh la 
esiiienlades, quc Iian esturliat la qücslici, intciitant siluaciíi s»ciolin:iiísticadel morrienl. 
d'arribar a un acord general, ahans dc Ilanqar-sc a 
moditícar una practica coiiiuria'? En coiiclosicí. Iic volgul ICr-mc rcssii, inolt planera- 

ment i arrih rota Irariqucsa. del scnlir de molts cili- 
En fi, no voldria de cap nianera cridar cl mal tcnips. ladans quc dcs i t~cn que III  SF criinpleixi a plcna sa- 
ans la honanca, perii a mi ein fa por qiic n» comen- tisfacció la seva tasca. cercani sernprc allh quc mes 
cenia Ier passos cap aunapluralital (le norrnativcs. convé a la I l en~ua  catalana cti cl inomenl actual i 
amh els gravíssims pcrills socicilingüístics quc aixii liitur. 
comportaria. Fins ara. cal reconei- 
xcr-110, els gramhtics i tractadistcs 
Iian estat fi<lels als dictats dc la SF. ' 7‘-?-- ' 
Pcrh jo tenlo -i pcr aixb cscric ? - - aqiresta carta oherta- que la SF del 

aa3( 
\ 

:,,y-,-. - <- - IEC no acahi perdcnt autoritat. Res- ., 
pcctuosanicnt, doncs. demanri a la r 

- 
1 k 

nostra acadCmia de la llcngua que 
procuri de posar remei als iiiotius m Oh 

dc perplexilat d'uns i altrcs. Pritncr, 
claborant docuincnts amh major A- nmc=e 
oportunitat i tacte, sahcnl que la 

a llcngua és un ohjecte riiolt dclicat 
aiiih el qual no podcm fcr cxpcri- 
incnts. Scgon, prociirant no voler -9 03% 

simplificar allh quc no és simpliti- .- , 

cahle. ja que la Ilengua 6s un 101 'm - .3 *= @a . 
compaclc (liticil de ser riiodificat cn L \' 

les seves parts sense quc sc'n rcs- ' - , .  % *~ ' ;- , a m a  

scnti cl sistciiia. Tcrccr, evitar de 
r*-*ri 

caorc cn cl parany de cercar sempre 
una solucicí prb/>ici, de I'lnsiilut. 
mcnystcnint les aportacions dels al- 
tres. Quart, crinsullant els especia- 
Iistcs dc rcconcgut prcstigi que nci 
pcrtanyen alaSF. estiniulant el dii- 
Icg i I'cnicsa. Sortint al pas de qui 
digui quc el púhlic jaés prciu maclur 
pcr a resoldre els conllicles de la 
normativa ortogrhfica. al'cgiré quc 
Cs una il.Iusi6 pretendre quc tothom 
tC el coneixement 1in:üíslic sufi- 
cient pcr a saber quan, ciim i on 1i:i 
d'aplicar la norma. 

LallcnguaCs dc totliom i .  anih ella. 
cns hi jiigucm cl tot del nostre 



Les noves normes sobre el guionet 

A Iiores d'ara tots els lectors de LI.ENGUA NACIONAI. ja deuen saber que la Secció Filolhgica de 
1'Institut d'Estudis Catalaiis (IEC) Iin divulgnt uii acord (del 15-3-96) sobre <«l'ús del guionet en 
l'escriptiira dels inots formiits per coinposició o per prefixació)}, acord que ve a sancionar unes 
noves normes que jas'havien aplicat al nou diccionari del TEC i queja eren més o menys conegudes. 
si bé de forma extraoficial. Potser també saben que tals normes, a mesura que s'liiin iinat coneixent, 
Iiiin genesat oposicií,. oposició i-aoiiadii eii diversos escrits inkdits adrecats a la docta corporaciú, 
en notes de preinsii i, pel que fii a Ilihres, en el voliiin segoii de les nostres Ob,servrician,s crítiqr~es 
i pr?ctiy~ies .vohr.e el catal? (l'aviri (Moih 1995, pp. 89-99); també sortirtin, o hiiurün sortit, eii el 
número de tardos del Butlletídel Col.legi de Doctors i Llicenciats. uns iiostres acomentaris a les 
noves normes sobre l'ús del guionetn. ainb un contiiigut semblant al del present treball perh anib 
una estructuradiferetit. 

Aqiiesta oposició es fonameiitti eii les següeiits coiistatacions: les noves nonnes han estat elaborades 
ainb precipitaci0, seiise estiidis previs posats a I'abast dels estiidiosos, sense tenir en compte les 
seves repercussions negatives, volent simplificar excessivament coses complexes i delicades per 
naturalesa, amb un caire ruptiirista (pcitser iio en laintenci6 perh s íen la realitat) i ümb uiia actitud 
tancada o autosuficient (de fet, les nombrases gestioiis encaminades a evitar la ~onsuiniició de 
I'error o a aminorar-lo Iiari estat en va). 1 ara ens pregiiiitein: que Iiem de fer? 

Per una banda. tots estem d'acord que és útil disposar d'iina iiistincia aciidemica que tingui cura de 
la normativa lingüística i estem disposats, eii principi, a iicatiir la seva autoritat. Perb quan iiqiiesta 
iiist>incia s'equivocii. é s  evideiit que 1ii seva autoritat resta en entredit, ja que Iii Iia uns béns. supe- 
riors a la disciplina. que s'lian de salvar: la dignitat de la Ilengua. la seva continuitat. la seva 
aptitud per a la comiinicació, la seva fes»mi;i tiadicional, la veritat cieiitífica, etc. En el cas que eiis 
ocupa, doncs, hem d'acceptar les norines eii la mesura en que siguin raonables. refusar-les en la 
mesura en qiie no ho sigiiiii i distiiigir. completar o matisar tot allb que sigui coiifús, incomplet o 
simplistii. Es el que ncisaltres mirareiii de fer eii aquest treball, que articularein segons els tres grans 
tipus de compostos afectats per les noves normes: 1 )  compostos per prefixació: 2) recompostos: 3) 
compostos prbpiament dits. 

l. Compostos per prefíxacíó 

La normativa fins ara vigent establia que els compostos per prefixaci6 s'escrivien en general sense 
guionet, perh preveia una serie d'excepcions ben coiiegudes. Les noves normes voleii suprimir 
totes les excepcions menys una: el prefixno-. i encara iisat solament precedint un substantiu. Davant 
d'aixh, que hem de dir? Dones distingir o inatisiir: 
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a) Es pot continuar dient que, en general. els prefixos van soldats al mot que modifiquen. i es pode11 
suprimir algunes de les excepcions establertes, pero s'haii de inaiitenir les següents (que expliquem 
breument): 

-el prefix no- ha de dur guionet. tant quan precedeix siibstantius (p.e., no-i!iol?ncia) com quan 
precedeix adjectius iimb un significat consolidiit (p.% iio-violei?t): 

- el prefix ex-. tbnic, també s 'ha (l'escriure forcosameiit amb guionet. perquk s'hii de distingir de 
la seqükncia inicial ew itona, molt freqüent (p.e.: e.x-tractai?t / e.xtracfo; ex-oniniador / e.xarninafio>; 
etc.), perqu? cal evitar confusions (p.e.: e.x-portc~clor de sida amb exportador (le sida. ex-ponent 
m b  exponent. etc.), perqlik cal evitar altres combinacions estranyes (p.e.: «exxa» per ex-xa. 
«exexiliat» per er-euiliat. «exiugoslau» pere.x-irrgoslau. «exrival» pere-x-riilul, etc.). perquk sovint 
el prefix afecta no 1111 inot sin6 un sintagina @.e.: eu-grrilrriici civil, ex-alt ciirrec, e.x homr de 
coi7fiancrr, etc.). 1 perquk les altres lleiigiies de cultiira també escriiieii ex- ninb el giiionet (així el 
frances, el portiigu?~ i I'anglks) o fins i tot l'escriuen totalment separiit del mot, com si fos uii 
adverbi (cf. castelli i italii rxpresiriei~te, etc.): 

- els prefixos tbnics pre-, pm-, pseirrlo-, rirrusi-, suts- també necessiten el guionet. perquk cal 
miintenir distincions fonitiques, evitar pronúncies erronies i prevenir coiifusioiis conceptiials. 
Exemples (contrastiits o expliciits): 111z autor prr-exi.stenciuli,stu I la pree.xistPncia; pro-amer-icd, 
pro-rrrs /prncriitsul, procrear-; pseurlo-~~r.ofeta/~>,se~rrlri~iii~i, 17serrdonior:fi,sme (recompostos); qira.vi- 
.sii~iultanei'tat (la grafiii qiru.si.siniirltaneifat, iniissa Ilarga. implica repetició de la mateixa síl.laba, 
si, ;imb valor fonitic distint), sots-inteiident (la grafi;i .sot,siriteiident indueix a una proiiúncia 
«sut-sin-ten-dent» o iilinenys «s«t-sin-ten-dentn); 

- el prefix a l r i -  deinaiia igualineiit guionet perquk és important la distinció entre aquest prefix 
de tipiis grainatical, significant «inés que» i sempre tijnic (p.c. ar:ri-i~iilionari), i I'lioini)iiim de 
tipus lexical, significant preeminkiicin o superioritat i a vegades itoii (p.e.: arxirlrrc, ar.xil?re.rt o 
rrriripreste); 

b) Qiiant ti1 prefix vicr-. es pot acceptar. ja que Iio vol I'acadkmiii. 1ii supressió del giiionet, com 
solen fer el  castelli i I'italii, perque en la majoria de casos no presentii iiiconveiiients (p.e.: 
i~icepresiclei~t, iiicerlegil), perb sabeiit qiie així ens separem del francks' del portuguks i de l':ingl?s 
(que hi usen el guioiiet) i que dificulteni la lectiira en casos com vicewctor; vicesecreturi. Sigui 
com sigui, s'ha de inanteiiir el signe quan el prefix va seguit de sintagma, com en \,ice-prirner 
miili.st,r, perqu? altrament el prefix noinés afectaria el primer component del conjunt. 

e) Qi~ant  a la resta de prefixos, encara que per regla geiieral s'escriguin soldats, es poden escriure 
amb giiionet eii casos especials. tal com es fa en altres llengües. Exs.: propagando unti-Castro. 
1'Eirropapo.st-Maastricht, etc. (davaiit de noms propis); bes-tia, per-iorlic (pera facilitar la lectiira); 
re-crear ('tornar a crear'), siíper-rhpid (per a evitar la col.lisi6 de diies erres). etc. 

2. Recompostos 

Existeix un tipus de coinpostos impropis que, per claredtit, és bo d'anoiiienar amb un iiom especial. 
com fan alguns tractadistes (iiixí iiosaltres en E l  catalii /3, pp. 76 SS). Ens referim als recompostos, 



o sia els mots forrnats amb radicals greco-llatins, els quals, si més no en teoria, no es formen a 
partir de mots catalans, sinó de mots o arrels presos directament de  les llengües clhssiques. 
Doncs bé, pel que fa als recompostos, el catali recent presenta una doble normativa: 

- la de Fabra (inspirada en I'ús castella, italii i portiigues), consistent a escriure'ls sempre 
soldats,  sense guionet (p.e.: gastroenteritis, gastroint~st inal ,  gastronontia, labiodental, 
labiovelarització, otorinolaringdleg, otoscopi); 

- la de 1'Enciclop~dia catalana i el Diccionari de niedicina (inspirada en l'ús frances i anglis), 
consistent a escriure amb guionet els radicals coordinats (p.e.: gastro-enteritis, gastro-intestinal, 
labio-dental, oto-rino-laringuleg) i soldats e l s  radicals subordinats (p.e., gastronoinia, 
labiovelarització, otoscopi). 

Cada una d'aquestes normes té avantatges i inconvenients; per aixb s'ha d'admetre una instancia 
arbitral -1'academia- que decideixi. De tata manera, é s  una mica estrany que aquesta instancia 
s'hagi decantat pe r l a  primera solució quan en els darrers anys havia abonat la segona; per aixb 
seria enraonat d'esperar que aquesta solució, acceptable en teoria pero rupturista en la practica. no 
fos considerada, de moment, obligatoria, i deixar un període de reflexió entre els estudiosos i els 
usuaris; aixi, de passada, s'evitaria la desautorització de les obres, nombrases i importants, que 
han seguit la segona solució. 

3. Compostos propíoment díts 

Els compostos prbpiament dits són aquells mots resultants de la unió de dos o més mots existents en 
la llengua. Doncs bé, pel que fa a les noves normes de la Secció Filolbgica que afecten aquesta 
categoria de paraules, hem de dir dues coses: 

a) En primer Iloc, que les noves normes semblen confondre un tipus de compostos prbpiament dits, 
que són els adjectius coordinats, amb els recompostos. perquk aquells, a vegades, prenen com a 
primer element una forma llatinitzant (terminada en o). Llavors, les noves norrnes, aplicant el criteri 
que Iiem vist sobre els recompostos, volen fer escriiire aquells adjectius amb composici6 soldats, 
sense adonar-se que no són prbpiament recompostos. o bé confonent-los amb els adjectius coordinats 
que han donat origen a un concepte unitari, cas en que sí que es poden escriure enganxats. De fet, les 
Ilengües de cultura del nostre irnbit (com el castelli, l'italih, el francis, el portuguis, l 'anglis, 
etc.) escriuen els adjectius coordinats amb guionet, com també hem fet sempre nosaltres, tant si el 
primer element termina en o com si termina d'una altra manera. Així es veu clar que e s  tracta 
d'adjectius lligats per un nexe copulatiu o relaciona1 i es poden distingir dels conjunts de significat 
unitari. Exemples: 

- cultural-economic (= cultural i econdmic), econdmico-cultural (= econdmic i cultural), 
econdmico-social, sucio-econdmic. sucio-polític, político-social; 

- cooperació hispano-americana (= entre Espanya i America) I els paiSos hispanoamericans (= 
de  1 'Amirica espanyola);  guerra franco-prussiana (= entre Franca i Prússia) 1 parlars 
francoprovencn1.s (= d'una regió de transició entre el trances i el provencal); 
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- fracrat sino-jupon?s o nipo-.wir~?.s, re1ricion.s unfilo-franceses o frutico-angleses o .franco- 
bririlniques. etc. 

D'altra banda, existeix la coordinació ainb més de dos adjectius, casen que l'abskncia de guioiiet 
seria inimaginable. Exs.: catalano-valenciui~ri-halear; sricio-político-ec[~nO~l~ico-cult~iral, etc. 
Resiimiiit, bo i admetent la supressió dels guionets en els mots recompostos, no es pot aplicar de 
cap manera tiil supressió als adjectius coordin:its (que en la practica es coneixen perquk llur ordre 
és intercanviable i perqiik el darrer té una forina clarament catalana), llevat dels casos en que 
s'hagi produit una fusió o subordinació de significats. (De fet. el  mateix IEC continua escrivint 
Secció Histhricn-Arqireolrigica, i no pas «Secció Historicoarqueolbgica».) 

b) En segon Iloc, Iiem de dir que les noves normes pateixen de la dkria de voler suprimir giiionets 
tlint s í  com no. Únicament respecten el criteri fonttic, eii aquest cas (o sia en el dels compostos 
priipiament dits; en el cas dels coinpostos per prefixació i en els recompostos, fins i tot ignoren el 
criteri fonetic); concretament, admeten el guionet quan aquest facilita la lectura i e11 altres casos 
que fixen arbitririament. Doncs bé. sense que puguem entrar ací en la casuística, que ocuparia 
massa espai, Iiem de dir que, en general, val rnés seguir la normativa tradicional o fabriana! la qual 
tenia en compte, ultra el factor fonetic (facilitar la lectura). altres f;ictors; concretament: 

-el factor morfolhgic (perinetre la flexió de nombre o de genere i nombre iilhor~i, com en el cas 
de poca-i~ergonya, pl. /1oqrre.s-i~er~o17ye.c); 

- el factor sintictico-seiniiitic (distinciú entre formació irregular o paratesi i formaciú regular 
o síntesi, com en el cas de cup-groc, substantiu piiratetic, i capgrOs, adjectiu sintetic); 

- el factor distintiii o fisiognhmic (iijudar a identificar els components originaris del compost, 
coin en el cas de vi.st-i-plnlr, subst;mtivació de la locucií, vist i plalc). 

En canvi, sí  que es pot admetre la griifia engaiixadii quan els criteris exposats no ho exigeixeii i el 
mot ha anat evolucionant cap a una m;i.jor fusió (com és el cas de setci?ncirs, abans .ser-ciPiicies). 

L'espai d'una revista com aquestli no permet gaires més explicacions. detalls o exemples, pero liem 
mirat de donar una visió global completa de les iioves normes de la Secció Filolbgica sobre el 
giiionet en els mots compostos. esperant que els nostres lectors Ii i  hauran trobat una orientació. No 
voldríem acabar seiise dir que coinprenem la bona intenció de l'academia quan, amb la urgkncia de 
la publicació del seu noii dicciunari, volgué establir unes normes m i s  simples i facils sobre els 
guionets: pero també Iiein de dir que vals nurmes. iiavent-se elaborat amb grans deficikncies i rebut.jaiit 
els avisos rebuts, lian de ser seriosaineiit criticades i poden acceptar-se sols en part. 

Invitem una vegada més Iii docta corporació a revisar-les, mirant únicament el bé de la Ilengua, i 
aconsellem als usuaris que no les apliquin mecinicament, ans veient cas per cns -ajudats, si volen, 
pel present treball, per I'estudi citat al comenqanient i per les entrades adients del nostre recentment 
editat Diccioiiuri auxiliar- que convé més a la recta pronúncia, a la claredat i als altres valors 
lingüístics que. amb academia o sense. cal salvar. 
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El complement indirecte i els datius 

Aqucsts dics, rcvisant cl matcrial (le crtdits criinuns cditats per a I'aplicacih de I'cnscnyanicnt sccundari 
«bligat«ri, m'he aclonat que solarncnt ~ i r i  llibrc (cntrc mCs d'una dotzcna) cxplicü corrcctnment el que Cs el 
cnniplement indirectc. Quasi tots cls llihrcs diuen quc el crimplement indirecte (CI) pot anar inlr«dui'l per 
les preposicions ( 1  o l)rr n. ln  qual cosa. coin ja veurcm. no 6s del lol certa. Per aixi), Iie cregul oporlú 
d'cxposar aquest tenia amh detall. 

El cnmplcrrient indirccte 6s un sintacina prcposicioiial introdu'it scmprc pcr la prcposició ( 1  i cxigii pcl 
vcrh. El vertadcr complcmcnt indircctc. per taiit, Iiüuri d'apari-ixcr obligatbriarnent (o bC, quaii 6s gentric. 
ser srihrecnles) en vcrhs corn ogr-r~drrr; (/ir; prcimrrrc,. ilir; sirggc'rir; eriscriyrr ... A mCs. sciuprc Iiaurh de 
rcprcscntar un Csscr ariimat o iin nom d'un col-lectiu « institucih cornposta d'ésscrs anim;its (universitat, 
conselleria ... ). 

Hi Iia, pero, un coriiplcmciit iiiolt scmhlani al CI, el qual ;in«mcnarciii datiu dc fiiialitat o dcstinació. La 
s e m h l a n p  del datiu de finalitat rcspcctc al C1 Cs quc arnhrlhs crimplemcnts shn pronomiii:iIitzahles pcr li; 
en canvi, es dircrcncien pel kt quc un 6s cxigii pel vcrh i I'altrc Cs npcional. Vegem-ne algun cxcniplc: 

[ l a  Hc ci,rnptxt les Ilrirs a la florista dc sota cava. IC I )  
[ l b  HC cuinprai fli~rs pcr :u le niev;t xicti1;i. iD:iiiii) 

Fixeu-vos en l a  diferencia dc signiticat entre amhdues riracions. En [1;i cl complcrncrit indircctc 6s cl 
heneliciari de I'accih (rep el hcncfici, cls dincrs); en canvi. en [ l h  el tlatiu és  el dcstinatari, qiic passari a 
scr cl hencticiari cn una accih posterior si s'acoinpleix la intenció del suhjeclc: 

Així. I'oració 12 Cs la conseqiiCncia Ibgica dc [ l  h. i el dcstinatari cs converieix en el heneficiari <le I'accih. 

La crinlusih entre aquesls dos crimplemcnts ve clrinada pcrquE amhdrís són pronominalitzablcs pcr li i cl 
datiu dc Iinalitat admct tan1 la prcposició ( ~ e r  ir coiii la prcposicici ( 1 .  En canvi. un cciniplement intlirccte 
variara de significat si l i  canviem la preposiciti: 

[3a Hc donat un recal a en Miqucl  he diiiiit  ( a  aigú) un rcgal pcr a eri Mirlucl 
[7h Hiin ciinslriiit ciiscs pcr als pulircs = h:in ~rinsiri i i t  c:iscs iiis puhi-cs. 

Fixeu-vos que el vcrh constririr nti exigcix un complemenl jntlircctc. contrilriamcnt al vcrh dori(rr. 

Pel que fa a l a  prrinriminalitzaci<í. I'oriccn del prohlcma I'liclii d'anar a cercar en el Ilatí. En Ilatí les 
funcions dcls riicits vcnicri dctcriiiiiiadcs pcr sis hrirics dilerenls, ctirresponcnts a sis casos (noniinatiu, 
vocaliu, acusaliu, geniliu. datiu i ahlaliu). Les Ilcngües rominiqucs. cn pcrdre les declinacions, introducixen 
I 'ús dc Ics prcposicioris pcr a difcrcnciar Ics furicions que en Ilaií cs distingicn amb cls casos. Malgral tol, 
alguns mtits crinservcn alcuncs formes de la dcclinació Ilatina. Aixb passa cspecialment en cls proIioiiis 
que, segons la fuiiciri que rcalitzin. tcncn una forina difereni: jn (suhjeclc). fui (preccdit de preposicih). iiie 

(clític); el o l(r (acusatiu), li (datiu). 

AixO ens cxplicü que cciinplciiients arnh Iuncioiiq dil'crcnts prorioniinalii~in ilc la mateixa lorma, ja q ~ i c  Iii 



ha un manteniment de l'antic sistema Ilatí, en que el cas datiu s'usava per a expressar les funcions de 
complement indirecte, datiu etic, datiu de finalitat, datiu possessiu ... Per aixh, malgrat que els comple- 
ments circumstancials de iinalitat o destinació en catala siguin funcionalmcnt diferents dels complements 
indirectes (els uns són opcionals i els altres són exigits pel vcrb), pronominalit7en igual i els podern 
englobar dins un grup de complements datius, sense confondre aquest terme amb el de complcmcnt indirecte. 

mmbC Iicrn dc tenir en compte que la confusió pcl fet que en moltes oracions callem el vcltader comple- 
ment indirecte, perquk ja hi 6s sobrccntks, i sernbla que el complement datiu n'ocupi el Iloc. Vegeu com en 
[ l a  6s ohvi que unes flors sc solcn comprar a una florista; per tant, cn [ l b  no explicitem el complement 
indirecte. Perb qucda clar que de complement indirecte (pcl fct de ser exigit pel verh) nom6s n'lii pot Iiaver 
un, per la qual cosa I'altre ha d'ésser un altrc complement (un complement opcional): 

14 He comprat les flors pcr n la mevn xicnta, a la  florista de sota casa. 

Així, cl datiu dc finalitat precedit per lapreposicióperri cxprcssa la destinació de les flors, la intenció amh 
que les hem comprarles, perh el veritablc complement indirecte 6s el complement preccdit per a ,  que 
generalnient no esmentarem si no intcrcssa distingir a quina florista hem coniprat Ics flors. 

En conclusió, cal distingir aquests dos complements, sinticticamcnt molt diferents, ja que I'un 6s exigit 
pcl vcrb i I'altrc 6s opcional (com els complements circumstancials). Pcr tant. en I'analisi sinthctica, per a 
simplificar, la manera de fer-ho més correcta 6s analitzar el datiu de tínalitat com un complement 
circumstancial, perb no pas mai com un cornplement indirecte. 
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Jaume Vallcorba i Rocosa 

iiient a l a  prel'cctiira d'0brcs Púhliques 
deTarragona i més tard a la de Barce- 
lona. on va tenir cnccimanal el servei 
<le carreieres i iiiCs endavant cl dc 
transporis interurhans. 

Lany  1961 cs  va constituir per part 
dc la Sccci6 Filolbgica de I'lnstitui 
d'Estiidis Catalans i amh uns quanls 
prolessors (le catala la  JAEC (Junta 
Asscssora pcr iils Estudis de Catali),  
amh la finalitat dc popiilaritzar el co- 
neixement normativitzal de la ncislra 
Ilcngua. En la prirncra convocatbria 
d'eximens (any 1962). el nostrc hiri- 
gratiat ohtingui. el títol de proUessrir 
de calali. 

S'estreni crim a niestre ient un curs 
dc catali  I'any acadkmic 1962-63 als 
Llui'sos de Gracia (Barcelona). durant 
el qual I i i  Iiavia el perill de ser desco- 
herís per la  policia. ja que en aquells 
rcrnps no era pcrmks de fer classcs dc 

.I<iir,,ir \+zI I~-nr i in (loi<ipr:ili:i: k;im<iii Siingles) catala. i pcr aixi). si cra dcscohcrt, era 
molt  poss ib le  qiic Iiagués cs ta t  

JniimeVallc»rha i Rocos:~, nascut a Barcelona I'any s;incional anih la perrlua del seu cirrec (le Iuncirinari 
1920. casal anih una catalana i pare dc rliiatrc fills púhlic. pcrquk aquesls. en I'Epoca de Franco, tenien 
(dos nois i dues rioics). Iia donat scmprc un al( sciitit cl dciirc de jurar subiiiissi6 als principis del Movi- 
de catalanir:it ii la scva vitla. materialitz~l en la scva mientri Nacirinal. Tot i que alcsliorcs la majoria de 
tasca pcdapi)gica popular aiiib Ics scvcs 1lic;ciiis dc la gcrit no va jurar-los niai, els caps de les preIec- 
Ilcnguat.ge en el Bloc M o r ( ~ ~ n l 1  i Ieni classcs. allirira tures Iiavicn de certificar quc totliom Iiavia Ict el 
cl~ic arnh la scva lahor dc foriiiaciii dc priiIcssorat i j~r~i i i ici i t .  És clar. crini que ensenyar catala i Ier 
:inih moltes altres activitats (és autor de divcrscs propaganda calalanista a n a w  contra cls principios 
ohrcs tilolhgiqucs i de diccioiiaris tkcnics). c»m ja del Moviiiiicnto Nacional, si es descohriaque nri els 
;inirem exposant. complies, ct fcicn fora. Pcr aixb Iiavicn convingut, 

prnfcssor i alunines, que, en tal cas. dirienquc feien 
JaonicV;illcorbava cstudiar a Madrid la carrcr:i d'cn- un curs dc francks. 
gi iiycr, qtic desprks exercí crim a luncionari tlel Mi- Cany  107 1 ,  havent mor1 cl graiiiiltic Eduard Artclls 
nisierio de Obras Púhlicas i Transportes. priincra- i BovC. Jaiiiiie Vallcorba va entrar tlins la  JAEC, 



cornposta de cinc mernbres, els quatrc rcstants de 
la quai eren R. Aramon i Serra, J.M. Casacuberta i 
Rogcr, J. Miracle i Montserrat i J. Triadú i Font, i 
s'encarrega de la feina que fins aleshores havia dut 
a lerme el malaguanyat Artells: redactar els tcmaris 
d'examcn dcl professorat i avaluar-nc cl resultat un 
cop fet. Hi havia una posterior revisi6 dels restants 
memhres de  la  JAEC, sobretot pel que fa als 
qualificats com a duhtosos. Cal dir que quan, rcsta- 
hlena la Generalitat. la  JAEC es transforma en la 
Junta Pcrmanent de Catali, el nostre biografiat 
continua formant-ne part. Actualment n'és vice- 
president. 

Tambi en aquel1 any de 196 1 es va constituir I'asso- 
ciació 0mnium Cultural. Vallcorha se'n f6u soci de 
seguida i després fou nomcnat mcmbre del seu 
Consell  Consult iu.  Dins 0rnnium Cultural ,  
I'incansablc activista cullural Joan Triadú crch la 
Delegació d'Ensenyarnent de Catala (DEC), cn la 
clual col.lab«rh imrnediatamcnt cl nostre personatge. 

Dins I'ambit dc la DEC es crearen uns seminaris, 
entre els quals el de Didictica. del qual fou nomenat 
presiden1 JaumeVallcorba. Aquest seminari s'encar- 
rega de la redacció d'uns cursos de catali  per 
corrcspondCncia, redacci6 dirigida per el1 i rcalitzada 
conjuntament amh en Manuel Miqucl i Planas. El 
mateix seminari, per indicacii, deTriadú, revisaun 
«Curs per correspond&ncia» rcdactat pcr la delegaci6 
d '0mnium Cultural dc Rcus. Precisament sohre 
I'actuació d'aqucsta delegació al Baix Carnp s'ha 
piiblicat fa poc el llihre L'ensenyn~ica de la Ilengrtn 
cntularia, des de Rei~s, sota el Jranqr<i.sme (Edicions 
dcl Ccntrc dc Lectura, Reus 1994), de Ramon 
Arnigó, amb un prbleg, moll extens, justamcnt del 
nostre hiografiat, que amplia la informació que ací 
rccollim. TambC pcr delegació de la DEC, i, doncs. 
per encirrec de Triadú. fou comissionat pcr a 
assessurar en el catali dels cursos dc l'cntitat doccnt 
Rosa Sensat i en els cxhmcns corresponents de 
llcngua catalana. 

El Seminari de Didactica va decidir la puhlicació 
d'un Birrllerí Interior pcr a informar de I'activitat. 
dels serninaris i destinat a ser distrihui't enlre els 
qui es  graduessin dc profcssors dc catala. Jaume 
Vallcorha en fou un dels impulsors i col.laborador 
assidu. El butllctí es presentava modestament, en 
iulls ciclostilats. i comenta a sortir clandestinament 
cl dcscmbre de 1965; va durar fins al setembre de 

1976 (quan se n'havien publicat 110 números), cn 
que passa a mans de I'equip dqEscola Catalana, i 
ara ha esdevingut la revista d'aquesl títol (Escolu 
Cntnlarin), presligiosacn el camp de l'ensenyament. 

Vallcorba va estudiar Filologia Catalana a la Univer- 
sitat de Barcelona durant els últinis anys de  la  
decarla dels seixanta i primers dels setanta, de 
manera que assolí cl tito1 de llicenciat cn aquesta 
disciplina. 

La scva activitat de funcionari públic en el canip 
dcls transports durant els anys 50 i 60 I'ohligava a 
ordenar, coordinar i inspeccionar els transports per 
carretera (taxis, camions i aulohusos, públics i 
privats) de la provincia de Barcelona i a ter-ne 
complir cls reglarnents. Havent transcendit entre els 
transporlisles I'activitat dcl nostre hiograiiat cn la 
difusió de  la  l lcngua catalana,  Iii IiaguC qui 
I'amenaqh dc denunciar-lo per catalanista si era 
massa cxigent. Ens crinsta queVallcorbapassi f o r p  
estones de preocupacili, temcnt que sobrevingués 
alguna denúncia quc comportCs una sanció. 

Una altra activitat de Jaume Vallcorba lia estat i és 
la d'escriure uns lextos dc diviilgació gramatical 
en el Rloc Mnrugcill, calcndari de paret de fulls 
diaris publicat pcr I'cditorial Miquel Ariniany (Bar- 
celona). A partir dc 1964, o sia durant més de trcnta 
anys -i aixd cncara dura avui-. el full del dimccrcs 
dcl Bloc Murrignll conté un comentari lingüístic, 
dc divulgació o de recerca. Una selccció dels textos 
escrits entre 1964 i 1978 fou aplegada en un llihre 
titular Prdnts esseticinls de cutrilil en l l i~oris  breus 
(Arimany. Barcelona 1978), i sabcm quc I'autor en 
prepara el segon volum. 

Dbicm abüns que Jaume Vallcorha va col.laborar 
assíduament en el Ilirtlletí Iiiterior dcls Serninaris 
de la DEC. En aquesla col.laboraci6 comenc;¿ a 
estudiar la problcmitica dcls verbs ésser i estar, 
matkria en quC Iia csdevingut una autnritat, tan1 que 
hom l i  encar reg i  l a  redacció dcls  art iclcs 
corrcsponcnts a aquests verhs e n  la  Grcrii 
eircicIop?dia cntfilrinu. Més tard  amplia i 
sistcmatitzi cls seus estudis en el llihre Els verhs 
ser i estar en cotalir (Deparlament de Filologia 
Catalana de la Universitat de Barcelona i Edicions 
Curial, 1978). 

Quan snhrevingué la transicili política, després de 
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mort dcl general Franco, I'organisme on Jaumc 
Vxllcorba exercia la scva activitat d'enginyer fou 
transferida (novemhrc dc  1978) a la Generalitat dc 
Caealunya. Aleshorcs cll foil designat per a excrcir 
el chrrec tle cap dcl Scnlci deTransprirts Interurbatis 
de la deniarcacií, de Barcelona (corrcsponciit a la 
Dirccció General deTransports dcl Dcpartament de 
Política Territorial i Obrcs Púhliques), chrrec que 
exercí dcs dc I'any 1978 lins al gencr dc 1986. 

Després. dcs dcl gcncr tins a l'agosl (en qut  coiiipiia 
seixanta-sis anys i l i  corresponia. pcr tant. la 
jubilacií,) f(iu nomcnat director dcl rcccntment creat 
Servei de Forniacici i Suport Idiomitic. que tenia 
per finalitat. no solamcnt la correcciii lingüística 
dcls textos del Departament d'Ohres Púhliqucs dc 
la Generalivat, sin6 tanihé caialanitzar-iic I'actiiaciú 
tecnica i administrativa. alhora quc proposar i 
propalar la tcrminologia tEcnica cn catali priipia 
dcl departament. Val a tlir que aquesta tasca s'lia 
continua1 Ient i que ell. ctiiii a ctil?rit. fou prcgat 
d'anar-hi col.laborant. En aquest organisme. el 
ncistre enzinyer-tili)leg hi ha Iet una gran tasca de 
cakilanitracií,. N'és un exeniple I'hinplia intervcnció 
seva en la redacciii del Diccioriari de cclrreteres 
(Barcelona 1991). la dcl Diccioiiriii dtports  i co.rtes 

Jaume Vallcorba i Rocosa 

HISTORIA DELS VERBS 
ÉSSER I ESTAR 

(en eatalh i en canrllj) 
primera prri 

(en caíali,  castellh, francts i angles) i la d'un 
Diccioririri visirril de In cowstriicció, ohres en quE 
ha ccil.lahorat de iiiancra assídua. 

Actualinenl continua Ics investigacions sohre els 
verhs Csser i estc~r a fi de deixar hen eslablerta la 
Iiistdria dc I'ús propi del catali, al ts  el qual corrcs- 
pon de reconeixer-ne el bon ús actual. Editat per 
Oikos-Tau, acaba dc soriir un llibre (primera part) 
amb cl tito1 de Histoiin dels verl~s ésscr i cstar, cn 
el qual I;i referencia tanihé al camí quc lian fet 
aquests verhs en castelli. i comcnqa a mostrar que 
no hi lia cap paral.lelisinc amh cl curs que i sser  i 
est<rr lian seguir cn cl catali. També vol deixar ben 
aclari ts  cls aspcctcs de ls  part i t ius.  en te r s ,  
dctcrminats i indeterminats. que lantes niarcades 
particrilaritdts presenten en les construccions oraci- 
rinals prbpiamenl calalanes. modcrnes, i encara v«l 
anar a Ions en cl iots i totliorii, en cls circuinstancials 
dc dataciíi i cn cls dc durada. com també en algun 
altre aspecte de la Ilengua. 

Heni d'al.ludir. cncara. a alguns antcccdents mes 
dc la vida i activitat dc Jaumc Vallcorba i Rocosa: 
a catorze anys. tot cursant estudis secundaris, va 
emprendre la puhlicacií, (le la revista interescolar 
en calali Aiiteritr i ?  durant el regini franquista. va 
publicar estudis litcraris cn  la revistaE1 Porit. Hem 
dc saber que, abans dc fcr els cstudis d'ciiginycrin 
a Madrid, I'any 36, cn acahar cl batxillerat, va 
ingressar a la Universilat de Barcelona a fer Filo- 
sotia i Lletres, on va ser secretari de 1'Associacih 
Protessional d'Estudiants. Vet aquí que mentre 
n'era, un dia va rehre ordres perguh aqucsta 
Associaciii. cii comptcs de scr apolítica i arcligiosa. 
f«s política i contraria a l a  doctrina cristiana. 
Llavors va fer una assemhlea general de tots els 
mcnibrcs dc I'associació, on cs votar quc no cs 
modificava res. Potser fou a conseqütncia (I'aixO 
que ros detingui a Barcelona (el 26 de maig de 1938) 
i quc. pcrque cls seiis apunts de les classcs dc la 
iiniversilat eren lets en catalh, fos amenapt  reitcra- 
dament pcls inlcrrogüdors del SIM, del govern cen- 
tral, Sins a ser niallractat físicament. i. per tal 
d'afcctar-lo, li inostraven com 110 Carien, perque -li 
deien- era catalanista i catblic. 

Ha escrit articles sohrc la dcpiiració dcl catala 
-com ara cn lii revista LLPNGUA NACIONAI.- i ha 
participat en el llihre c«l.lcctiii Uriri Ilerigr~ci sense 
orfirln? rii concerl (Oikos..hu. Vilassar de Mar 1993) 
amh I'csiudi Bari o..ria i cnnfusions cn I'adaptacií, 



dels mots tecnics. Ha pronunciat diverses conierkn- llengua com Pan ells amb la seva. Els castcllans, no 
cics com ara la feta en homenatge a Miquel Fullana solament a Castella sin6 a Catalunya, que 6s un 
i Llompart, autor del Diccionnri de l'rirt i els oficis país d'una altra Ilengua, es mantenen en la seva. 
de conslnicció (Ed. Moll, Ciutat de Mallorca 1974). Us imagineu que els catalans tiny6ssim tanta digni- 
ES membre del jurat del Premi Sanchis Guarner a tat lingüíslica que mantingu6ssim la nostra llengua 
launitat de la  llengua catalana que atorga cada any Iins i tot vivint a Madrid parlant amb qui sigui'? A 
la Fundaci6 Jaume 1, i també forma part del jurat alguns, sols de pensar aixd, els deu semblar dc boig 
del Premi Ramon Aramon a la lleialtat lingüfstica. o venir panic! Conservem, doncs, la dignitat lingüís- 

tica a Catalunya: tenir por, 6s ridícul.» 
Darrerament, arran de la pol?mica esclatada entorn 
dc la immersirí lingüística. escriví una carta al di- 1 en Janme encaravol aclarir: 
rector dc Ln Vnngrtnrdin. que fou publicada desta- «Parlar en castellh a una persona, ací a Catalunya, 
cant-la, en la  qual leia saher que abans de la  6s tenir-li una atenció; no pas que lii tinguem una 
immersili en el catali havíem tinput la immcrsi6 de obligaci6! Atenció que es mercixen els castellans 
tots els infanls, a estudi, en castellh. sobretot després que procuren aprendrc i arribar a parlar el catala. 
de lallci Moyano (1857), No la mereixen, perh, els 
que obliga a cscolaritzar qui no volen saber-la.» 
rota la mainada, i a fer- 
hn exclusivameni e n  ['Parlar en castellti a una persona, ací a 1 Vallcorha continua do- 
castella. Dones b6, aques- Catalunya. és tenír-li una atencíó; no pas nant, encara amb rnés km- 
ta carta ha valgut al seu que hí tínguem una oblígacíó! Atencíó que lasi, el seu consell o ad- 
autor amenaces per escrit es mereixen els castellaits que procuren vertiment als catalans: 
i per teleron. A partir aprendre í arríbar a parlar el catali. No la «Tinguem PrCsCnt que 6s 
d'ací, t o ~  i que 6s subs- mereíxen, pero. els qui no uolen saber-1a.n absurd de concedir aques- 
criptor dc Ln Wingrturdici. ta atcncirí dc parlar en cas- 
no li han publicat cap de tellaaun jove de vint anys 
les dues cartes posteriors per avall, que visqui aCa- 
que hi ha enviat.. responent objectivament a uncs talnnya. Tots aquests joves ja sabem que han anat a 
altres de publicades en que es feien manifestacions estudi, onhan aprks catala. És inadmissihledeparlar 
contriries a la nostra Ilengua. en castella a nois d'aquests: els hem de parlar en 

catala! 1 si aquel1 jove, que Iia nascut ací i quc Iii 
En resum, com veicm, la biografía de Jaume Vall- viu. ens continua parlant en castelli, primer: no es 
corba i Rocosa és un constant enfilall de fets a favor pot admetre quc la persona catalana li parli en 
de I'ús i la dignitat de la llengua propia de Cata- castelli; i, segon: <ha d'insistir a aquest jove a 
lunya. Havent estat, doncs, ell. durant tota la scva parlar en catala, perque la llengua catalana que ací 
vida, tan conseqüent i fidcl a aquest do tan gran ha sentit i ha apres no és sols una llengua a aprendrc 
com 6s la Ilengua, volem cloure el nostre ;uticle (com el Ilatí) sin6 que I'ha estudiada per a parlar- 
Sent ressonar de la seva prbpia veu el millor consell la!» 
o missatge que adreqaria als catalans. 1 ens respon 
així, l'amic Jaume: Amic Jauni!. rebeu sincerament tot el nostre reco- 

neixement per haver dedicat una bona part de la 
,<Jo, I'únic consell que donaria als catalans 6s que vostra vida al bon estahliment, enfortinient i envi- 
linguin tanta dignitat lingüística com tenen els caste- gorint de la nostra llengua catalana i per Iiaver-nos 
Ilans; que els catalans sapigucni aguantar la nostra atCs tan cordialment en la nostra cntrcvista. Gricies! 
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Els Paisos Catalans: una opció de futur 
per Pere Mayaits i Balcells 

DcsprCs d 'uns anys en que l a  idea de Paisos 
Catalans (o de Catalunyaen un sentit global dc tata 
la comunitat) semhlava ohlidada pcr amplis sec- 
t o r ~  de la socictat catalana, especialmeni al Principat 
dc Catalunya, on un cert cofoisme regional volia 
ohlidar aantics imperialismesn i optava per la <<no- 
in(ervenció» (cosa la qual no feicn ni Espanya ni 
Franca. Cs clar), la dtcada dcls 90 alhira un cert 
renaixcmcnt d'aqucst conccptc que engloba lacata-  
1unyaNord. Andorra, IaFranjade Ponent. el Princi- 
pal de Catalunya, el País Valencia. les Illes Balears 
i Pitiüses, I'Alguer i, fins i tot, la pctita comarca 
catalana dcl Carxc, a la comunitat iiiurciana. 

Fixem-nos que en els darrcrs anys s'han produit 
factnrs prou imporlants que cns permclen de veure 
cl futur ainb un cert optiniisme. En prinicr Iloc, s'lia 
descriminalitzat cl conccptc d'unitat quc rcprcscnta 
el mot Pai'sos Catalans, ja que I'independentisme 
s'lia converlit en forca parlamentaria al Principal. 
En scgon Iloc. s 'ha consolidat cl nacionalisnie 
polític a les Illes i s 'ha rcvifat cl nacionalismc cul- 
tural al País Valencia davant cls intcnts d'aniqiiilar 
la llengua i la cultura catalanes del siid. 1, en tercer 
Iloc, a lares ta  de territoris també s'lian produit fcts 
certarrient positius: s'han realitzat tímides pero con- 
stants passes de revitalir~aci6 de la llengua a la  
Catalunya Nord (cntrada dcl catala cn cl sistcma 
educatiu púhlic. campanyes recatalanit7adures per 
part de I'ajuntanient de Perpinya ...) ; I'entrada 
dSAnd[irra a I'ONU, en I'hemicicle de la qual s'lia 
fct una prescntacií, de la cultura catalana a lot el 
m6n i en  catala; I'Alguer ha vist quc. pcr primcra 
vcgada durant segles, hi ha un alcalde preocupar 
pcl futur de la nostra Ilengua; hern pogut veure que 
la Franja ha  Iluitat i lluita per la coolicialital del 
catali a la zona i fa scntir la scva vcu a I'Arag6, i 
fins i tot hem vist que joves valencians de la 
comarca dc Ics valls dcl Vinalop6 Iian fet redes- 
cohrir el Carxe a la resta de ciutadans dels Paisos 
Catalans. 

Per aixb pcnscm quc Cs un bon nioincnt pcrquk la 

rcvista L I , E N ~ A  NACIOUAL faci coneixer a tots els 
ciutadans d'aquesta cornunitat allb que passa en el 
conjunt d'aquest país. Volem, per exeniple, que la 
gen1 tl'Alacani conegui allh que passa a la Cata- - 
lunya Nortl, que la genl del Principal s'interessi pels 
fets que passen a la propera, i desconeguda. Franja 
de Ponciit. 1 volcm tambC quc cs vagi assumint quc 
els problcmcs que afecten la gent d'un territori afec- 
ten alhora el conjunt de la coinunitat catalana. Si a 
Alacant ri a Beniclorm hi ha persones que sCin agre- 
dides per parlar en catala, aquesia 6s una agressi6 
quc cs fa a tots cls catalanoparlants, siguiri d'on 
siguin. Els problenics del PaísValencia s6n els pro- 
blcmcs dc la gcnt dc la rcsta dcls Paisos Catalans. 
En acluest scntit, el nostrc lnissatgc Cs clar: aqucsta 
comunitat es troha formada pcr divcrsos tcrritoris, 
més grans. més pelils, amh un procés de norinalit- 
zaci6 lingüística -o potser liauríeni de dir de 
dcsaparicií, dc la Ilc~igua?- nies o iiicnys dcsen- 
volupats, amb una rcalitat política mCs o mcnys 
esperancadora. perii sempre lenint present que no 
hi Iia gcriiians grans ni germans pelits. sin6 que trits. 
cn Ics rcspcctives realitats, ens lrohem en la mateixa 
lluita i quc cls «cneinics» s6n si fa no fa els maleixris 
i quc, potser, aquells terriíoris que semhlen estar 
rnés a piint d'aconscguir una ccrta noriiialilat en 
I'ús de la Ilengua no cstan tan hC com cs diii. i quc. 
cn canvi. en aquells que hrim consi<lera perduts 6s 
justament on hi ha mCs gcnt quc treballa i es mou 
perla nristra Ilengua. 

En aqucst primcr númcro, pcr tant, lieiii volgut que 
persones vinculades als divcrsos tcrritoris cns 
cxpliquin Ics diverses realitals del nostre pais. Així 
Andreu Bosch i Rodoreda, llicenciat en filologia 
catalana. lector dc catala a la Universilat rle Sisser 
(1997-96) i coordinador dcl ccntre de recursos 
Maria Monlessori de la ciutat de I'Algucr (1994- 
96), ens explica quin Cs el iiiarc legal actual de la 
llcngua catalana a 1' Alguer i quinaes lasituaci6 dc 
la llengua en l'ensenyamcnt, i cns fa un breu repis 
sobre l'ús públic de la llengua a la ciutat. catalano- 
sarda. Alhert Balanza i Prims, lliccnciat en Iilologia 
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catalana i profcssor de Ilengua catalana a I'escola 
La Garrigola de Perpinyh (curs 94-95), ens inhriiia 
dels avenqos que s'cstan prciduint a la Catalunya 
Nortl. fent-nos ctinkixer la realitat política nordcata- 
lana -prou complexa  la situaci6 dcl catalanismc 
polític i cl quel'aotor anomenael «cavall dcTroiw 
de I'ensenyament. on, cerlament, en cls darrers anys 
s'lia produi't una rcvifalla. Paül Limorti Paya. pro- 
fessor d'inslitul i presiden1 de I'associaci6 cívica pcr 
a la normalitzaci6 dclValciici8 (El Bull) dc Monbvcr. 
a l a  comarca de IesValls dclVinalop6. ens explicala 
realitat actual del PaísValencih i Fa unes inlcressants 
rcflexions sohre la situacih de la llengua tant al sud 
com a la rcsta dcls Paisos Catalans. Bernat Joan i 
Marí, professor dc llcngua catalana i iiti dcls socio- 
lingüisles més coneguts de les Illes, ens fa rctlcxio- 
nar sohre la situacicí (le la llengua a les Balcars i 
Pitiüscs i comenta a hastament el i'cnomen Soler i cl 

cert miratgc quc Iiarcprcscntat; un article, per tant. 
quc pcrmct dc  rc-situar l 'cstat de la  llengua. 
Fraticcsc Ricart, mcmhrc dc 1'Institut d'Estudis dcl 
Baix Cinca, cns cxplica cls intcrcssants fcts que 
Iian succeit recentment a la Franja i la  lluita 
(I'aqucsta part del territori per aconseguir una cepa 
normalitat. 1, tinalment, Aureli Argenií, secretari 
general del CIEMEN. ens explica pcr que cal que 
la socielat del Principal s'organilzi en defensa de 
la llcngua catalana. tot fcnt-nos reflexionar sohre 
la situació rcal dc la nostra Ilengua. 

No  vultlríem, pero, acabar aqucsts mots de presen- 
taci6 sensc k r  una crida a col.laborar cn aquesta 
scccic5 a lotes aquelles persones que pcnsin quc els 
scus articlcs Iii poilen lenir cahuda, ja quc podcn 
ajudar a fcr cntendre millor larealitat plural del nostre 
país. Us hi cspcrcm! 

La situació de la llengua catalana a I'Alguer 

per Anrlrelc Bosch i Rodorrda 

EII altres ocasions ja he remarcar qiic cl calala de 
I'Algucr cncara no disposa ~I 'un marc legal quc en 
possibiliti larccupcraci15 ni que lieni el seu avanyat 
procés de degradaci6 intcrna i el perill de subsiituci6 
lingüísticaperpart (le I'italih. Després del dictaincii 
de la Cort Constilucional Italiana sohre la llei re- 
gional «Tutela c valorizzazionc della cultura e della 
lingua della Sardegnan del 4 de julio1 dc 1994, quc 
en dcclarava inconstitucional el títril IV. el qual 
contemplava la norniativa escolar en niatkria 
lingüística-snhre I'ensenyament dcl sard i. complc- 
menthriatncnt, del calalh al'Algucr-, el nou projectc 
de llei rcgional «Prninozionc e valorizzazicine tlella 
cullura e della Iingua dclla Sardcgna~. clahorat el 
mar$ de 1995, encara no ha estat discutit cn cl 
Conscll Regional de Sardenya-per hé que tínalment 
ja ha cstat aprrivat per la comissi6 rcgional Puhhlica 
Istnizionc cl 17 dejuliol de 1996-, pai previ perqut 
sigui ratificat pel govcrn central. 1. dc fet. l'aprovacií, 
d'aqucsta llci regional -a I 'espera encara dc  
l'elabiboraci6 d'una llci d'hmbit estatal sobre les mino- 
rics lingüistiques a Iihlia-és a Iiures cl'ara un primer 
pas per al'inici de la rcciipcraci6 dcl sard -la Ilcngua 
prhpia de Sardenya- i tle I'algueres -la llcngua 

prhpia de I'Alguer-. malgrat que hauria d'anar 
aconipanyada d'una conscicnciació social del 
problcma lingüístic sard, menystingut tant pcl m6n 
polílic com pcr I ' intel.lectual. tret d c  rarcs 
excepcions. 

En c«nseqü?ncia, en I'anihit escolar sols és possi- 
hle d'intrntluir, amb I'aiitoritzaci6 del Provve<liturato 
agli Studi -1'ens provincial dependcnt del Ministerio 
della Puhblica Istruzione-, una mena de programa 
d'algucres progrcssiu. basat sohretot en la bona 
disposici6 i el voluntarisme d'unnomhre tnés aviat 
rcdui't de nicmhres i prolessors de I'escola matcrna, 
elemental i niitjana. que té actualment una incid5ncia 
sohre un 20-25%) dc l'alumnat. Així. amh horari ir- 
regular. es pcit introduir I'cnscnyament de l'alguerks 
en unes dctcrniinades activitats (canqons, jocs, 
contcs, dramatit~aci6. cte.), davant la impossibilitat 
legal d'introduir I'ensenyament curricular del catala. 

Únicaniciit, i d'acord amh una circular ministerial 
dcl 2 de niarc de 1994 «Dialogo interculturale e 
convivenzademocratica: I'impegno progcttuale dclla 
Sciiola*. que preveu de fomcntar el respecte a les 



mincirics lingiiístiqucs cxistents a I'Eslat italii, cs travis dc lacoordinacih d'csfrirqos amb un grup de 
pot dcsplcgar a I'csciila una proposta cducacional iuesircs i professors (I'escoles públiques d'ensenya- 
suhrirrlina<la als programes d'itali3, il'liisihria i mcnt clemenlal i mitjh. Així. cl C R P  Maria 
cl'c<l~icacih cívica. a partir d'una aplicacih gradual Montessori Ira desplcgat una doble Iínia d'actuació: 
en I'cscola matcrna. clemeníal, niiljana i sccundllria I'organiizacih dc cursos de formaciú didhct ic~ per 
superior, quc prcvcu a niés, si així 6s rcquerit per a l'enscnyamcnt dc la Ilengua i I'elaboració de ma- 
l'cscola. un programa (le fnrmacii5 dcl prolessoral. tcrials didictics adaptats al catali dc l' Alguer. 

Davant aqucst panorama. únicameni el Centre dc Fora de I'escola Iii Iia divcrses associacions i 
Rccursos Pcdaghgics Maria Moniessori -cxrcnsió instilucions quc organitzcn cursos de calala adrccats 
iinivcrsitiria a I'Algucr de la Chtcdra dc llcngua i a un púhlic divers: I'Escola de AlguerCs Pasqual 
Liier~tura Catalanes dc la Univcrsitat tic Sisser- Scaiiu. que cumpta amh una llarga tradiciú, I'Ohra 
Iia pogut des dcl curs escolar 1993-94 programar Cultural <le I'Algucr, I'Associació per a la Salva- 
progressivament -amh I'autoritzacih dc la inspecció guarda dcl Patrimoni Histhric i Cultural dc I'Alguer, 
(I'cnscnyamcnl- aclivitats cscolars en algucrCs a el CRP Maria Montessori i, des dc fa dos anys, el 

Municipi dc 1' Alguer. 

En canvi, I'ús públic del calalh 6s 
l'rirca anecdhtic, inalgrat que els dar- 
rcrs anys I'administraci6 municipal 
n'lia fct ús cn cartells i actes cullurals, 
coln rarnhé I9Azicnda Autonoina di 
Turisnio c Soggiorno. Per6, sense 
ielevisih ni rhdio locals (des de fa 
gaircht tres anys Radio Sigma ja no 
emet), I'ús social de I'algucrfs resta 

i reslringit a I'inibit litúrgic i a dcter- 
minadcs si tuacions col . loquials ,  
nienlrc quc. com a Ilengua Iamiliar, 
6s usadapcr primeres i segones gcne- 
racions -on caldria situar la mílica 
xifra dcls 18.000-20.000 parlanis-. 
Malairradarnent, el calalh ja no 6s ni 
l a  I lengua dels  jovcs ni l a  dels  
minyons algiicrcsos: el trencamenl 
generacional de la transmissih dc la 
llenpua és un fct, difícil de salvar 
scnsc tina política lingüística. 

La siiuaciú de la Ilengua catalana a 
I'Alguer 6s aquesta. i cal no oblidar- 

ir Iio. x~n~iiatcix, cl scu futur és encara 
I a Ics mans dels alguercsiis, pero 

-5 compiant anib la consideracih i cl 
respecte dc I'administracih tant rc- 

. -: : - ~ i o n a l  c«m estatal. 
~ . , T  . . 
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La revifalla tranquil-la de Perpinyi, la catalana 

«Cree en una iederacii, ciiropea dins laqtial els nacio- 
nalismcs naturals, legítirns i pacílics liaoraii triornfat. 
En c l2045 els eneniics de Maastriclit Iian passat tle 
moda. Ni se'n parla, j a  que I'Hexigon Cs un aniic 
record. La irontcra de 1659 ha  tlcixal d'existir. 
Perpinyi. a rnitja horela de Barcelona. f s  un wval 
de la capital de I'Estat catalh. Pcrpinyi, la catalana, 
passa de 200.000 Iiahitants ... rnullilingües. Hi Iia 
convivi'nciacntrc l'angliis, el francks. el castellh i 
el catalh. El cosrnopolitisme tle les riicgaldpolis 
ha afavorit un preces de rccuperacir', de la Ilcngua 
malerna.)) 

Les  prcdiccions i desi l jos  tlc I'liislririador 
vallcspircnc Rarnon Sala sohre la Calalunya Nrird 
de mitjan scgle XXI aniaguen el deix aiiiarg de la 
difícil utcipia. Fe( i fct. la utopia dcls comtats 
caialans del nord coiiicnca a construir-se aqucll 7 
de riovcmhrc de 1659 cii quC la dchilitat del n e p  
ciador cspanyol Liiís MCndcz de H;iro topa contra 
l'hahilitat del hishc Iranci's Mazarí. L'illa dcls 
Faisans (Euskadi Nord) acull la si2natura del 
Tractat dcls Pirincos. Comcnqs Iaintciisa i efectiva 
francesitzacii,, la negra nit (le la Calalunya Nr~rd. 

A I ' a lha  d e l  iioii iiiil.lcntii. la pohlacii,  
nordcatnlana, majorit:iriarnent. g;iirchC Iia tancal 
el ccrclc de I'oblit dc les iirrels. No ohslanl aixii, 
llunyans o propers a la culturela IiilclOrica. una 
reduida geiieraciii d'intel.lecluals que va collir 
I'esperit dcl maig <le1 6X conienc;a Iril jusl avui a 
donar el relleu a nous proiagonistcs polítics i soci- 
als. Uns i altres recerquen el ternps pcrdul i s'es- 
1-orcen per crear un teixil social de digniiicaciii 
del país i d'acostaiiicnt cultural a Barccloiia c«ni 
accntre natural de relacions. 

Polítícament, níssaga de poder 

Amh el iumor de I'cxtrcma drcta cstciiciit-sc 
irrcinciahlernent pcr iincs latitiids dc rcp»blacií, 
pied-nnir molt sensihles a la irnmigracirí, Calalun ya 
Nord nornés argumenta una explicacii, pcr a barrar 
el pas al Front National en el gcivern de les sevcs 
principals ciulals: cl clanisnie dc la socictat tradi- 
cional. cluc sohrepassa qualsevi~l ciiquela polílica. 

1;aclual hallle de Perpiiiyli. Joan Pau Alduy. és el 
continuador de la iiissaga Iainiliar encapqalada pcl 
seu pare Paul Alduy. hatllc dc la  fiilclíssitiia vila dcs 
de 1959 lins a 1$1!13. i pcr la  seva niare J:icquclinc 
Alduy. hiitllessa rlels Banys d'Arlcs IaiiibC des dc 
1959 fins cnguany. Aiiih i i r i  coixíscgur tlc relacicins 
icixit al Ilnrg dcls anys, aclucsta (missaga de hiitllesn 
va iniciar-se cn cl socislisnie per lendir al centre- 

n l , , r , , , , ~ ~ ! , r ~ , ~ ~  c,, <i<!i.,?<< <i<. I i i  Ii,.,i..i,,i i , i !<iI<,r,<i ii i'<.i,,,ii>ii 
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dreta sensc rriciure's rlcl potler. Segons el periodista 
rcissclloti?s Joscp Beiict, la nova gcncracii, continua 
giianyanl-se l'elecirirat «per vas sa l l a lgc~~ ,  pcrd 
s'impregna (le praginatisnic i llirna asprors ;imh altrcs 
clans loc~ils -1aiiib6 del iiialeix partii-. coiii cls 



Marques-Barate o els Blanc, per aturar aquesta 
extrema dreta que resta a només quatre mil vots i a 
tres punts de percentatge. Així mateix, per no deixar 
cap escletxa, Joan Pau Alduy ahsorbeix de facto el 
partit Unitat Catalana i crea la Regidoria d7Afers 
Catalans amb delegació a Barcelona, intent clar de 
vincular-se econbmicament al Principat. 

El catalanísrne cultural, 
unít per sobreuíure 

L'any 1996 ha comengat mogut, per als sectors 
culturals catalanistes dcl Rossclló. Des que el diari 
Avui publiquts en el seu anuari un mapa «de poc 
clara frontera política» i rebés una forta crítica per 
part del prefecte (o governador civil) de Perpinyk, 
Bernard Bonnet, la vintena d'entitats coordinades 
en la Federació en Defensa de la  Llengua i de la 
Cultura Catalanes han concentrat més de mil cinc- 
centes persones en dues ocasions per «exigir a les 
autoritats de la República el respecte a la nostra 
llengua i cultura mil.lenaries». En la Fcdcració hi 
combrega gairebé tot el moviment catalanista i s'hi 
cstableix un pont efcctiu entre dues generacions o 
entre associacions de vegades enfrontades. Hi ha 
I'associaciú Presencia Catalana (PCAT), 1'Asso- 
ciació per a I'Ensenyament en Catala (APLEC), 
0mnium Cultural, Arrels, La Bresscila, el Centre 
Cultural  Cata la ,  la  Federació Sardanista,  
I'Associació Cancó Catalana i fins i tot els Amics 
d'Unitat Catalana a París. Així, doncs, noms com 
els d'Ala Baylac-Fcrrcr, Miquela Valls, Andreu 
Barrere, Pere Manzanares. Joan-Pere Le Bihan, 
Narcfs Duran, Joan Francesc Beluch, Albert Bueno 
0 Cristhfol Soler i molts d'altres a títol individual, 
representen I'intent -potser el darrer- de norma- 
litzar la cultura propia de la Catalunya Nord. En 
una Iínia propera a la  desapareguda Crida o a la de 
I'emergent Bloc de Progrés Jaume 1, la  Federació 
hatalla per Ianormalització del catala en el cadastre 
(de moment ja hi ha vint-i-set pobles revisats), per 
la recuperació dels noms catalans originals dels 
carrers <le Perpinyi (els carters han rebut un Iexic 
dc suport), per la catalanització dels trens de la 
SNCF i sobretot per laintroducció de l'ensenyament 
hilingüe des de primaria fins al hatxillerai. La Fede- 
raciú 6s el relleu més clar a aquella generació -en- 
cara vigent- de prohoms formada per intel.lectuals 

d'esquerra nordcatalans i de fills de republicans 
exiliats del Principat. Els Jordi-Pere Cerda, Pere 
Verdaguer, Emic Guiter i Ramon Gual deixenel camf 
llaurat als Joan-Lluís Lluís, Aleix Renyé, Miquel 
Sargatal  i Gerard Jacquet,  a més dels 
«federacionistes» esmentats. 

El cauall de Troía de I'ensenyament 

Bona part dels universitaris que assoleixen el 
Certificat d'Aptitud per al'Ensenyament Secundari 
(CAPES) de catala, creat e n  1991, passen a 
engruixir el 15% de mestres disposats a assegurar 
un ensenyament bilingüe en els centres. Aquesta 
xifra augmenta, doncs, condicionada, mentre un 
38% de pares demanen el bilingüisme per als seus 
fills des de l'escola maternal. En aquest sentit, el 
Ministeri d'Educaci6 estatal, mitjanpnt la  circular 
Bayrou d'abril del 95, ja preveu de desenvolupar 
aquest model d'ensenyament alla on «la demanda 
Cs expressada». Arabé, I'aplicació de la circular ja 
correspon auna altra realitat: tot just s'lia autoritzat 
I'obertura d'una classe bilingüe a Prada i els respon- 
sables acadkmics no donen prou mitjans a les 
seccions bilingües del col.legi La Garrigola i del 
Liceu Maillol, de Perpinya. Les histbriques escoles 
associatives catalanes La Bressola i Arrels s i  que 
creixen. Totes dues, integrades ja en la  xarxa 
privada i pública francesarespectivament, agrupen 
dos centenars llargs d'alumnes que posteriorment 
fan el salt a les Iínies bilingües susdites. Enguany 
La Bressola celebra els seus vint anys amb lainau- 
guracid d'un nou centre escolar al poble del Soler, 
que se suma a les escoles de Nyils, Pradai Perpinya. 

Tot i aixb, el carní cap a la  normalitzaciú sacio- 
cultural tamhé passa pel Centre de Documentació i 
d'Animaci6 dc la Cultura Catalana (CeDACC), sens 
dubte el centre de recursos més hen prepara1 dels 
Pai'sos Catalans, i altres plataformes de comunicació 
com Radio Arrels i la revista satirica El Ficó. Ara 
bé, aquesta revifalla no ha de quedar en una simple 
ankcdola histhrica. La feixuga reina de sortir del 
glietto no ha fet m& que comenqar i, no ens enga- 
nyem, no resulta gens ficil de subsistir en un estat- 
presó de nacions, que sempre ha optat per l'anor- 
reament dels mal anomenats «patois» a canvi de 
I'orgull de ser francks. 
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Breu informe apressat sobre la situació 

de la llengua al País Valencia 

L'any 95 va portar pcr al País Valcricih un canvi 
important. un caiivi dc color cn cl govcrn valencii. 
Un canvi dc govcrn suposa en el cas valcncii impor- 
tants conscclii?ncies en el lerrcny lingiiislic. La soci- 
etat valenciana nci ha aconseguit ler tle la norma- 
litzacid lingüística una causa civil situada niés enllh 
del partidisrne polític, corn succccix al Pririciliat. Els 
tcmors dc marxa cap cnrcrc d'liii 1irocLs cncara no 
aconseguit i .  per tant. fehle eri Ics scucs corisccu- 
cions es veia niés i mes eviclcnt. Finalment els pro- 
nhsiics niCs pcssimistcs es reien realicai. el Partit 
Popular giianyava pcr0 no obtcnia la niajoria 
absoluta i es veia tihligar a p:iclar :imh UnitiValcnci- 
aiia. S'unien. per lani. la drela ;inliv:ilcnci;inista i 
I'alisurtl secessionista. 

A finals de  l'any 93 es  crea cl Blric tle Prosrés 
Jaunic 1. un movimcnt proiiiogut rlcs d'Acció Cul- 
tural del PaísValcncii, que preréii orpanitzar d'iina 
inaticra cricaq el valencianismc civic. Aquesta 
cirganitzacid s'uncix aiiili altrcs ja existenis. crin1 
ara Ics üssociacions cíviqiics pcr a I;i noriiialització 
tlc I n  Ilcngua del sud del 
País Valcnci;l o la potcni 

. .  - 

Fetlcracití Escola wilcnci- 
ana i rlcscnes d'assciciacions 
cu l lu ra l s  d e  to t a  mcna .  

dc portar-lo a tcriiic Cs un  dcurc dc qualscvol 
forin;tciri política valcnciana. pcr damuni d'adscrip- 
ciuns iclecil0giqucs concretes. 

La ti ni id es;^ del gtivcrii anterior (PSOE) cn inateria 
de nornralilzaciii lingüística i les Ilaciines que hi 
rlcix:~ (hoicol a TV3, haixa r]ualilnl de Canal 9, 
iricoiiipleta norrrialii7ació dc I'administracid. no 
rcconcixciiient de cap auloritat lingiiística. i poca 
dccisió cri el caiiip de  I'cnsenyaincnt) lan que, 
nial:r:it I'augnicnt del concixciiic~it del cataliregis- 
trat pcl ccns del 92. I'ús públic siga dcficitari i el 
procfs dc suhstit~ició encara no s'haja aturat. El 
sistcin;t cdiicatiii ainh dohle línia (calala/casiell:i) i 
diicrscs modalit~its (irnniersid o inciirporacií, pro- 
gressiva). dcixat a la lria dels pares. Va que calga 
orpanitziir-sc pcr fcr canipanycs dc matriciilaci6. 
inl¿irniar cls pares. denunciar riiancances cl'urga- 
nitzacici. cic. 

Els valcnci;ins coriscicnts la  anys que ens Iiciii ndo- 
nai que cal cst;ir «rgarutzats i a l'aguait en qualscvol 

L'esiralegiaen aqiiells mc- 
s«s cra donar una iiiiatge dc 
front civil prilenl tlavant la  
iniriiiiii.ncia de les eleccicins 
i cIc I'aniinciada victoria dc 
la drcia. L'ohjectiu fona -  
mental  d ' a q u e s i s  g r u p s  
va lencianis tes  6s a r a .  
dcsprCs d'un any de grivcrn 
tiel PP-UV. d ' aconscp i r .  
mitjancant la frirc;acivil, qtic 
el Xovcrn valencii actual i 
la scicietat valenciana aca- 
ben acceptant que el procts 
de iioriiialització lingüísiica 
6s imparahlc. que iio cs pot 
tornar cnrcrc i que la tasca \ , j t i i i i i i  ti,.: m ( s r , :  !i<.,i::,,, .i/ c'ri,ir.. ir, dliii,,,, .tii,i~,irici (loiiier.ili;i: I > ~ . ~ ~ .  h ~ . ~ ! ; ~ ~ ~ ~ .  ri.ii.iii~iii. iai,i i) 
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circumsthncia. És per aixb que darrerament, quan 
cns trohcm amb gent del Principat. sc'ns fa sempre 
lamteixapregunta: NI ara ... quE fareu'?)) 1 la resposta 
6s: «Vigilar i Iluitarn. i tot seguit: «I vosaltres, fins 
quan de temps continuareu pensant quc 11s troheu 
enel millor dels mons possibles?» Ladesmcihilització 
dc la societat civil del Principat davant el lema de la 
Ilengua és preocupant, s'ha denunciat a bastament 
(Branchadell, Sola, Quim M01126 ...). Compartimun 
munt dc problemes: es niantenen aquí i allh pautes 
diglbssiques, es doblen poquíssimes pcl~lícules al ca- 
lala, la pressió del casiella ens porta tots a la pidgi- 
nilzació: tot aixh mentre cs congelen les lleis de nor- 
malització o no s'acahen d'aplicar lins al final. 

Cal, per tant, organitzar la socictat civil arreu dels 
Paisos Catalans, arribar a ser conscienís que coni- 
partim inolts més prohlemes que no pensem. adonar- 

nos que el que ocorre a un dels memhres ho pateix 
tot el cos.Al PaísValcncih hi ha tres oh.iecctius cabdals 
per als prbxims anys: 

1 .  Convertir el tema de la Ilengua en un tema 
civil. 

2. Comhatre el secessionisme lingüistic fcnt que 
cs reconega oficialment l'autoritat lingüística de la 
universitat valenciana a través de I'lnstitut Interuni- 
versitari de FilologiaValcnciana. 

3. Defensar a capai espasa l'cscolapública, greu- 
ment amenacada pel mapa escolar elaborat per la 
Conselleria d'Educaci6 i Ciencia. Al País Valencia 
I'enscnyament privat és un ensenyament aculturit- 
zador. 

Si tot aixb s'aconsegueix. i s'arriha aaconseguir so- 
ta un mandat de la tlreta, el País Valcncih Iimiria 
entrat en una nova i esperanqadora etapa. 

La llengua catalana a les llles Balears i Pitiüses: 

un futur (més) 
per Bernat Joai? i Mor; 

Ili Iia persones. actualmcnt, a Ics Illcs Balears i 
Pitiüscs. quc tcncn la sensació quc s'han liegat els 
1111s i Iii torncn a vcure normal després d'un niiratgc. 
Em refercsc. naturalnienl., a la hreu etapa dc gov- 
ern de Cristhfol Soler. Durant aqucst any han 
convergit una serie d'elenicnts quc podcn haver 
ofcrit -cn alguns casos, amh I'ajuda dels miljans 
de comunicació, més del Principat que no de les 
Illes- una imatge distorsionada de quina Cs la si- 
tuaci6 rcal dc la Ilengua catalana en el nrislre arxi- 
@ag. Els elements de confluhncia positius han estat 
divcrsos: 

a) Pcr un cantó. el fct que la societal civil de les 
Balears i Piiiüses es mou. A les Illes lii ha liagut cn 
els darrcrs dos anys un grau de mobilització perla 
llengua prnu rnés imprirtant que no a la resta dels 
Paisos Catalans. L'organització del Correllengua a 
Mallorca, la Diada per I'Aulogovern, la prolusió 
dc dchats púhlics al voltant dc la qücstió lingüística 
ofereixen una perspectiva del moviment existent 
cn aquest hiiibit. 
h)  Pcr 1 'altre, el fet de trtihar per primera vegada un 
govcrn «autonbmic» (ho cscric ciitre cometes per- 

que una autonomia dc tcrccra com la dc les Balears 
no gestiona prhcticamcnt res d'allb que afecta la vi- 
da quotidiana de la gent, ni quasi res de I'econoiiiia, 
ni de la planificació educativa, ni de res m&) scn- 
sible a la  mohilització en favor de la Ilcngua. Aqucst 
factor semhla possihilitar algun canvi rcal cn la 
política lingüística vigcnt tins ara. Evidentment, la 
postura pcrsonal dc Cristbfol Soler i de hona part 
dels membres del seu govern snhre la qüestió dc la 
llengua s'acostava m t s  a la de Jordi Pujol que no a 
la devidal-Quadras. 

Tot plegat ocasinni allb que algun mitja dc comu- 
nicació (del Principat, 6s clar) va qualificar de «Pri- 
mavcrade Palma)). L'aparell del Pariit Popular, em- 
perii, ben aviat varecol.locar les coses, d'acord amb 
les scues convcni&ncics, dc mancra quc actualment 
hi ha un gcivern «autonhmic» encapqalat per un 
president que s'cxpressa en un catalh catastrbfic. 
que mostra de tant en tant tics «blavers),, que parla 
amb més SrcqüEncia amb la Plataforma en Delensa 
de sa Llengo Bale5 (sic)  que no amh I'Ohra Cul- 
tural Balear i que diu que la política lingüística s'lia 
de fer «?ense trirqar mai la maquinan. 
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La Franja, avui 
pcr Fratice.sc Ricarr i Orús 

Jti f-a m t s  de dotze anys que en la Dcclnraciú dc 
Mecluinensa els alcaldes dc dissct niunicipis de Ics 
curnarques de 1'Alta i Baixa Rihagtirqa. la Llilera. 
el Baix Cinca i el Matnrranya. que componen la 
denominada Franja de Poncnt, es van conipronietrc 
a trchallar pcr la llengua catalana. 

Dcs d'alcsliores s 'ha anal í'ent caiiií cap a la digni- 
ticaciti cIc la Ilengua. un camícarrcgnt de dilicultiils 
i ohstacles, augnicntats Iíiis a índexs exlraordinaris 
pcl fct irontcrcr i cl crirnponenl socioliigic (una so- 
cietat rural quc ha estat nhjccte d'un cscamotcig 
ciiltural ctinlinuat per part dc Ics adiiiinistraci»ns). 
En aquest. procés cap a un;i noriiialitraciíi del catal;~ 
cal destacar. a par1 I'cmhran7,ida tlcls ajuntamenls. 
I'iictivital dcsplcgaila per Ics associacioiis ciiltiir;ils: 
cls cnnsells locals dc la Franja. I'lnsririit tl'Estuilis 
del Bnix Cinca i I'Associscicí Culiural dcl Makir- 
u n y a .  

On som ara? La Franja de Poncnr (Franja oriental 
ci'Arag6 si hufii cl ccrq) Cs iina Ilenca de 4.449 kiii2 
i mCs dc 50.000 Iiahitants. on Iii Iia el pcrccntatgc 

la Ilcngua; tot i quc I'Estit- 
dio ... s'apressava a alertar 
-en les cnnclusions- sohre 
uns temors cxtraordinaris 
pcl futur del castelli (!) en 
aquellei [erres. lins al punl 
que  Ics associac ions  
culturals s'lianrnobilitrat i 
n'han dcnunciat la tenden- 
ciositat. 

A hores  d ' a ra .  d e s  del  
proppassat mcs dc Juny i 
després que les associaci- 
ons  culturals  hagen fct 
campanycs de crinscien- 
ciaciú, les Corts aragonc- 
ses han aprnvaf la creaci6 
d'un gmp de trehall que, en 
sis mesos, ha de presentar 
una proposla de Llei (de 
Normalitzaci6 lineüística?). 

mis elevat de catalaiioparlants dcls Pai'sos Catalans 
i, lannialeix. amh el majijor nornhre d'analikbcts cn 
la scua Ilcngua. una llengua empohrida pcr part de 
la groii jiertiinnn fins a crear-hi una situaciú diglds- 
sica de manual. 

Aquest analfahctisme ja és un símpiomaprou signi- 
Iicaiiu dc la gravctat dc la situacic',, una sihlaciú 
vnl,ouda i alimentada -implícitamenl i explícitament- 
pcls priders ficlics al llarg de la Iustbria. Al respecte, 
no és sols anecdhtica la falta d'idcntitícaciú dels 
liahitants dc la Franja ainb la seua Ilengua, sovint 
ilespresti~iada dcs de la qualiticaciú de axapurriatn. 

En aqucst senlit, el llihre Esti~rlin sc~ciolhgico de lrr 
Frririjrr Orierilr~l (Ir Arugóir. del Departamento de 
Lingüística General e Hispánica de la Universitat 
clc S:irag»ssa (1 999, va constituir iin csdcveniment 
cn quant rrianifestava la catalanirat de la Ilengua 
que es parla en Ics comarques de la Franja. Final- 
mcnt. una nutoritat academicareconegudades d'A- 
ragh. gens sospitosa de pancatalanismes estranys, 
s'lia manifestar hcn claramenl sohre la idcntitat de 

P G T I ~ C ; ~ ~ , ~ I . Y  ,ip 10 I . '~~Z, , ,~ ,  c,, I , J  , V C Y Y , ~ ~  < ~ ' i , ~ , , , , ~ , , , ~ , , ~ , , ;  , i , , ~  11 c . , ~ , , ~ ~ ~ . T  ~, , , , .~ , , , ,~ i  ,S,,,, I ,fe 1" Bona part de I'espectre po- 
L I e n ~ ~ , o  C<~lnlnnn (?O <lp tiiaig ,ir 1085) Iític d'Arag6 es t i  d'acord 
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a defensar aqiicst carní que liauri dc portar a l a  
cooficialitat del catali  -i tarnhé dc l'aragones. 

Aquesl prticés, taniiiatcix, tainpoc nri ha de ser 
scnzill. Caldri  veure I'actitud dels partits polítics 
arnh resptinsahililats de govcrn. El Partir Popular i 
el Parlit Aragoniis Regionalista naveguen en contra- 
diccions i es dolen més que no volcn a I'liora de 
prendre decisitins quc afcctcnlcs qiiesrions lingüís- 
tiqucs. i actucn ainh una prudencia revclatlora. A 
més, no cns n'hem d'cstranyar. si penseni en les 
caraclerísiiques de la poblaci6 que aporta els vots 
-imnicrsa cn una riiisiirin cultriral-, la clual. tal ctim 
cvidcncicii tots cls trchalls i es(ridis suciolingüislics 
rccciils (sohrctot. Fror(jn, ,frniirern i lleiifiii(i. (le 
Josep L. Espluga i Arantxa Capdevila. P.does etli- 
tors. Lleida 1995) o no té en ccinsirlcració aquests 
prohlemcs t i  e s  deixa cntahanar pcr grups rcacci- 
onaris dc prcssiíi orgaiiitzats, corn és el cas de I'as- 
sticiacih Els Aniics tlc Friga. nascuila pcr a aturar 
aquells qui cls volen wendrc» a Caialunya. 

En resurn, corn ens tlcia h p o c  un tlipul;it socialisla. 
rio cal ser gairc optiniistcs davant dc luiurcs incor- 
poracions dcl nou Estatiit d'Aiitciriomia. Rcccirdcm 
la vigiiiicia de  l'articlc 7 dc I'actual: «Lcs divcrscs 
m«dalil:its linfüístiqiics de 1' Aragó gaudiran de pro- 
l e ~ c i l ,  crirn a clements integranrs del seu patrimrini 
cultural.» 1 apunterii ara el lext prriposat per al futur 
estatiit rcformat: «Les altrcs Ilcngiics i modalitats 
pr0pics tle 1' Aragrí gaudiran dc proteccirí. Es garan- 
tira cl scu cnscnyainciit i cl drct dcls parlants a la 
scua utilitiacirí en la fiirma que estahlisca una Llei 
de Corts (1'Aragrí.n 

E n  arluest sentit. les associacitins culturals han 
corncnpit una caiiipanya dc prcsiincia i de prcssiíi 
perqii?, davant l a  possihilitat csnientada de la  
relornia de I'Eslaiul, s 'hi incorpore la dcclaració 
cxprcssa dc la coolicialitat dc la Ilcngiia catalana. 
La reivindicació es  t5 en el si dc la Plataiornia dc 
les Llengües Minoriliries. quc agrupa tanihE les 
associacions cn defciisa dc la Ilcngiia aragoticsa. 

Aqucst rcconcixcmcrit cstatiitari dcl catali  Iia de 
ser hisic  per a avanqar en la rlignificacih i nornialit- 
zacih de la Ilengua.Aixíli« reicn constar. recentmcnt. 
les tres nssociacions cii uti tríptic que s'lia dil«s 
pcr lota la Franja. Una altra accih a destacar en 
aqucstü cainpanyava consistir cn la prcsentacih d'un 
manilcst sig~iat pcr niCs dc dues-ccntcs persones 

significades dcl món dc l'cnscnyanient i dc la cullura 
de les nostrcs tcrrcs. 

L'cnscnyamciit dcl cntali  en els centres esccilars de 
la Franja mereix un apartal. especial. ateses la sigiii- 
licacil, i la iniportincia cn tot cl procés pcr la digni- 
ticacib dc la nostra Ilengua. 

FruiL-hcn segur que el inés preuat- de la Declaraciii 
de Maquincnsa. el curs 1984-85 cs va iniciar l'cnsc- 
nyaiiicnt del ca ta l i :  cra tot un  fct dc primcra 
inagniriid, impensable nornés pocs niesos ahans. 
Tecnicamenl i admiiiistrativament va ser possihle 
per un convcni de cooperació entre el Ministcri 
rl'Eilucació i Ciencia i el Departament tl'Educaci6 
i Cullura de la Diputación General de Aragón. El 
crinvcni va pcrmetrc i ha continuat permetent la  
ctiheriura del prolessorat ca ta l i  necessari pcr a 
atendrc les dcmandcs d'cnsciiyamc~it d c  catala. 
PcrquE, per a pcicler-hi fcr catala, cada iiiunicipi Iio 
Iiavia i Ii» lia dc deriianar. El rcsullat va ser que deu 
mrinicipis vaii tcriir classcs dc catali, que s'oferien 
(le mancra riplütiva, una, ducs o tres horcs sctiiia- 
nals, fora tle I'lirirari Icctiu. 

En cada riou curs s'lii han incorporal 1116s municipis 
fins a cobrir pricticaiiicnt t«ta la geogralia de la 
Franja. Actiialmcnt s6n mCs dc 3.000 aluuincs de 
32 centres d'cnsenyament primari i de 3 ccntrcs 
d'cnscnyaiiicnt secundari els qui rehcn classes de 
catala. ara incorporadcs. cn hona part, als Iioraris 
lcctius ordinaris dels centres. 

Tcit i cl qiialificatiu dc revr~lrrcioiiriri aplicat a 
I'esdeueniment. les dificultats Iian estat i s6n moll 
grosscs i caltlri crimptar. encara. amh cls csfórc;os 
i I'actilud militani de iothom. Arnh tut, la incorp<iracii, 
del catal;~ a Ics cscolcs i I'acollida excel.lenl cnire 
les lamílies que I i i  Iian cnviat Ics xiquctcs i els xiqueis 
d'lina liirnia rriajoriliria. ha de ser considcrat un 
iixit pcl qunl caldri ccintinuar vetllant. i pel qual 
tarnhé caldra continiiar cxigint als responsables polí- 
tics qiic hcen Iol el quc calga per, no sols no recular, 
sin6 anar avanqaiit a partir de les noves situacicins 
que pcri~letcn els espcrats caiivis estatutaris. 

1 la gent, con1 vi11 cls Iets que han cixit en els mitjans 
dc coiiiunicacití aqucsts últims tcmps?. Sets quc. (o1 
i no estar relacionats aiiib la Ilcngua (lirectament. 
rcriiarqiicn I'cxist?ncia d 'a lguna  cosa que  Pan 
dilerents les gcnts d'aqucstcs tcrrcs. 
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Etis referim. snhretot, a les notícies gcncrades a 
partir (le la segrcgció de parroquics dcl bishat tle 
Lleida i de I'anunci de la «incorporaci6» a Calalunya 
(le iiiunicipis de 1'Alla Rihagorca. jusranient quan 
lia comcnqar el dehat del mapa comarcal d' Aragó i 
els responsables polítics han (lonat mostres hen 
clares d c  qiiina és  l a  seva scnsibilital envers 
aqucstes terres. 

Ccrtaincnt, en parlar d'aquests problemes, no cstcm 
parlant del prohlema lingüístic; és evident. pcrd, que 
s6n parcel.les que afecten la singularitat d'un país 
per la tlefensa dcl qual cal Irehallar. 

De quin país parlem'? De quina gent'? Els trehalls 
dc la Universitat de  Saragossa i el d'Espluga i 
C;ip<lcvila contencn iiiia gran cluantitat dc manifes- 
lacions dels entrcvistats que aportcn pistes evitlcn- 
ciant una falta de cunscikncia d'iin suposal senii- 
incnt de pertinenca a la Franja. i explicilen grans 

dosis dc sentirnenl pro-aragoncsista, manifestant amb 
gran ostenlaci6: «Som inolt aragonesos, som tan 
aragunesos com cl que més ... » 1 ccrtainent hi Iia 
una necessitat d'cxaltaci6 d'aragoncsisme que a un 
li sona falsa o, si més no, hen sospitosa; és una 
neccssitat de fer rleniostracions d'aquella exaltació 
per no perdre vés a saber quines prerrogatives. 
PerquC aquesta és una allra qiicsti6: sempre hi lia 
Iingut preseni el sentimciit o la sensaciñ de iiustraci6 
i d'ahand6 dc la Franja -hislhricaincnt, i ara també- 
respcctc dcls gnins projectes dc Ics adminislracions. 

D'aquestd mena dc contradicci6 -aragoncsisme 
cnfront de decepc ió  cs desprkn una niena de senti- 
rnenl d'cir~foodi, digne d'estudis de psicoanilisi soci- 
al on a ningú no se l i  escapa la importancia deter- 
iiiinaiit del fet tlilerencial dc la Ilengua que amara 
tota una altra singularitat quc srivint no encaixa o 
no es truba comoda cn el tros de ni6n quc li Iia 
tocal. 

«CAL», una inícíativa per a promoure 

I'ús social de la llengua catalana 
pet. A ~ ~ r e l i  Argemí 

Uns fets euídents 

Cada vcgada són rnenys els qui crciicn el conlrari: 
;i casa nristra, al nostrc país. el catali -és a dir, la 
llcngua propia dcl poble catala- no és iicccssari. Tot- 
Iiom sap i pcit parlar la Ilengua oficial (le I'Estal (el 
Srancts o I'espanyol, segons el lloc gcogdfic on la 
pohlticicí catalana viu). Aqucst fct té, entre altres 
connritacions, quc I'ús social de la llengtia catalana 
no auginenti amb la mateixaproporci6 que la coni- 
prensi6 de la Ilengua. Al Principat de Catalunya, per 
exemple. no hi Iia avui prhcticament cap jove quc 
no cntcngui i que no sipiga escriurc cl catala. En 
canvi. el nrimhrc de joves quc no parlen normalmeni 
cl catali 6s forca alt. Molts sricirilingüisles ja diucn. 
amh prrives a la mi ,  quc I'ús dc la llengua no sola- 
mcnt no augmcntaprou sin6 que. en divcrsos indrcts. 
sobretot «n hi Iia mCs dcnsitat de prihlacici, disini- 
nueix. D'aquí que l'exislt?ncia de la iiiatcixa Ilengua 
catalana-com a Ileiiguaviva-corri un grcu pcrill. 

Seguranient que Ics causcs d'aquests Iénhmens s6n 
múltiples. Una 6s Iaque. aparenlnient -alinenys des 
del punt de vista de la classc política dominanl-. 
semhlava una hona soluci6 del que s'lia delinit a l  
meu entciidrc, mal definir- «conílicte lingiiístic». Em 
rcfereixo a la solució del chilingüisme instituciona- 
litiat». Aqucst hilingiiisme n« solament comporta 
un frc pcr a l'extensih i l a  plenitud dc prcstncia del 
catali dinlre la scva propia irea, sin6 que tanibC 
esdcvé iin argument més per a justificar cl niante- 
nimcnt i la preeminkncia de les llcngiics cstütals 
(frances o espanyol) en aquesta Arca. Fins i tot quan, 
com 6s el cas dcls catalans ndministrats pel govern 
espanyol, la llengua espanyola és crinsiderada jurí- 
dicainent tan sols conlicial. 

El hilingüisme institucionalitzat té, cvidctitment, altres 
causcs i altres efectes. D'una hantla, Iligats al Tet 
que la manca de sobirania dcl poblc catali no li pcr- 
met disposar lliurernent de la seva llengua i crea 
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actituds arnhigiies respecte a la rnaleixa, i d'allrii 
banda, Iligats al Fe1 que el <<presligi» -pcr l;i scva 
extensió? ús. produccih litcriria. cte.- (Ic llcnciics 
com el frances i I'cspiinyol. prcsenls i:ini si es vol 
c o i ~ i  si nri en el tcrritori ciilalli. foiiiciitcii corn[ilcxos 
d'infcrioritat o d'aiitoodi. ainh les sevcs diucrscs 
maniVestacions, e n t r e  rnolls rlcls riialciuos 
calalanoparlants. Torna a liaver-lii gcril caliiliiria rluc 
derensa I'ús de I'espanyol coiii un sigric dc progres- 
sisine i d'univcrsalisnic. 

Lleís í uoluntat socíal 

Coiri alionlar aqucslcs rcalitals clcslavorahlcs ;i la 
llcngua catalana i IarrihC. cn cl lons. ;il irialcix pro- 
grés i a I'ohcrtura al nihii? La Llci dc Noriiialiizacili 
Lingüística encara vigcnl, rlcsprEs dc trct7.c :inys 
de la scva promulgació. al Principal rlc Ciilaliiiiyii. 
i les altrcs noriiialivcs cri vigor a la resta tlels P'iiscis 
Calalans, resiiltcn iticapaccs dc rcciinduir cl prcicés 
d'erosiii tle I'ús social de la nnslra Ilcngria i dc can- 
viar les nienlalilals rnalnicscs pcl prcsligi ~ J c s p r c s -  
tigiaradorn (que loiiicnta la niinoriizacicí) (le I'cs- 
panyol i (Icl liances. Dc manera qiic. si avial alircs 
llcis o altrcs iactors no Ii i  posen rciiici. cnir;irciii cii 
una dinimica qiic poi portar Iotliriiii a s:ihcr una 
Ilciigua -la 1lcngu;i pr6pi ; i  csdcvin:u<la iiiútil i a 
dcixar-la de parliir. a perclrc-la. cn tlcliiiitiva. Rc- 
cordcni cl L I ~ C  va nassar 
amh el Ilatí. 

Si les lleis i nnrmcs pcr a 
prornourc la recupcr'icih 
del catali. en 101s cls ni- 
vells i hiiihits. ja nn ser- 
vcixen, c:il canviar-les. Ur- 
gcntnicnl. No Ter-lici seria 
ja  posar-nos claraiiiciit 
ciinlra nosaltres matcixcis 
i, cn dei'iniiivli. larícm un 
mal servci a la coiiviv?ncia 
enlrc trits els qui viiicii i 
treballcnen aquellcs tcrres 
que tenen coni a prcipia 

piinycil -iio taiiipoc cl hiliiigiiisrnc- Iio Cs dcls cspa- 
iiyols. aiitics i ~iciiis.) 

Que la Ilcngtia priipia d'un pnhlc -un dels signes 
Ohsics de la scva idcn t i i a t  cs trohi cii una situació 
;ilariiianl f s  un síniptoiiia significatiii. si bé no 1'ú- 
iiic. cluc 1ii conscii.iici:i nacioniil c«l.lectiva d'aquest 
pohle 6s en crisi. lina crisi que no pot ser superarla 
sois a ciipiii iIc Ilcis. En iol cas, les lleis han de seguir 
I'cxnrcssió dc la vcilunliil sticial. 

D';iquí qite un Zriip d'associncions que formen part 
rlcl lcixil social (Ic l i i  nacití catalana, cn sentir-sc 
iiitcrl,cl.ladcs pcr la crisi a rluC acallo dc referir- 
iiic. s'liagin aplcgat pcr cndegar un niovinient cívic 
;i 1-iivor tlc la plciia iioriiialilzaci6 de I'ús social (le 
1:i Ileng~ia qric. con1 3 catiilans. cns distingeix. En 
coiiscrlii?nci;i Iia nilscul un moviiiieiit d'cntitats (as- 
sciciacioiis. flindiicions privadcs. col.lcctius ...) que 
porln cl siiggcrcnl nom de CAL (Coordinadora d'As- 
soci:icicins pcr a la Llcrigua Calalana). L'ohjectiri del 
~ i~ov i i~ i en l .  qiic V;I prcscnv~r-se el 73 tl'ahril de 1996 
a I'cipinili púhlica i qiic Iia cr>iiicIicai a nianilesliir-sc 
ii1 c;irrcr iiiiih iinii iicciri concreta I'Otizc dc Sctciiihrc 
ílii tl'inviiar Ir~tlioiii a criviar posials al presiden1 del 
Parlairicni de Ca1aliiny;i pcr iiislar-lo que sigui re- 
cIüc1iid;i. aprovatla i aplicada iii in novil Llci dc 
Noriii:ililzaci6 Lirigüísíica infs valcnta i clicaq que 
l'acloal). s'cxprcssa cii cl iiianilesl Iundacion;il. 

una única Ilengua. cl cata- 
l i .  la Ilcrigua aglulinarlora. 
(Com el fi-antes -no cl hi- 
lingüisme- Es la llcngua 
aglutinadora dcls francc- 

nrius h?'crl,y>ni ror. o i.iili<..~ po<i<.i>, i i o i i~ i r  prrii iiii qiii,,<l <(.S ln II~.,,~ ,,,, ,,l(iS ,,llcn,i ,,.jn,,,, 1 llrirrr 
francesas. així coiii l 'cs- d'nni  (1ntogi;itis: I'irl. Mayiinr) 
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El manífest constítutíu de la CAL 

El manifest, adreqat a totes les cntitats cíviqnes del 
nostre país, proposaqiic aquestes trehallino es cons- 
titueixin en grup de pressiú, des de la base social, 
per tal que els representants de Ics institucions pú- 
hliques catalanes es dccidcixin d'un clip a confec- 
cionar una nova Llci de Normalitzaci6 Lingüística o 
altres normativcs scmhlants. Una Llci o unes normcs 
quc prcvegin, com qualsevol altrallei o norma. san- 
cions als incomplidors, signin capaces de sostcnir el 
plc ús social de la llengua catalana, dcmostrin que el 
hilingüisme inslitucionalitzat és, en el cuntext europeu 
sobrctot, obsolct, i reforcin la preskncia i I'ús dcl 
catala bo i oprant pel plurilingüisme. 

Si voleni laplcna normalitzaciú de la vidanacional 

catalana -ve a dir I'csmentat manifest- cal no abaixar 
la guardia, usar sempre i arreu dcls PaIsos CatdIans 
el catali. respondre, quan convingui, als atacs a la 
nostra Ilengua, ser forts per a no cedir davant cls 
enganys dcls qui en nom de  la  democracia ens 
imposen, dintre el nostre territori nacional, una 
llengua que no 6s la propia del? Paisos Catalans, 
comportar-nos d'una manera prou cohercnt pcr a 
defensar la unitat de la llengua catalana, blasmada 
per aquclls qui amb la sembra de la divisi6 posen 

... en pcrill la mateixa existkncia d'aquesta llengua 
En poqucs p;iraules: les entitats cíviqucs invitades 
a signar el nianifest es comprometen a dur a terme 
accions coordinadcs per a continuar promovcnt, cn 
unes horcs cspecialment haixes, l'ús social de la 
llcngua catalana i. amb ell, la plcna normalitzaciú 
de la naci6 catalana en el scu conjnnt. 

Cal una iniciativa 
per a promoure l'ús social 

de la llengua catalana 

Per a adherir-vos 211 moviment, empleneu l a  butllcta següent: 

Entitat ....................................................................................................................................... 
Persona dc contacte ................................................................................................................... 
Carrcr .................................................................................. Codi ................................ .... .......... 
Pohlaciú ............................................................. Comarca .......................................................... 
Telkfon .............................................. Fax ................................................................................. 

Signatura del representant ¡/o segell de l'entitat 

Envieu la butllcta a: 
CAL, Rr~cafort, 242 bis, 08029-Barcelona (tel. 444 38 03) 
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Cal donar un nou impuls a I'ús de la llengua 
per Daniel Ririz 

Després de seize anys dc l'aprovacirí. per unaninii- cada al lransfiiguisiiic liiigüistic. ates que un contlic- 
tat, dc la Llci dc Normalitiaciíi Lingüística, ha ar- tc lingüístic acaba sempre desembucant en un mri- 
rihat incxcusahlcment l'liora d'ar~ipliar-la. si volciii tioliiigüisrne, i ja sahem quin seria aquest. en el nos- 
ser un país anih cara i ulls. tre cas. 

6 s  ohvi que hem avanqal h r v a  en el Cainp de I'cii- 
senyament, de I'Esflésia, dc l'adtiiiriistraci6, dc la 
radio i de la tclcvisió. Hcin aconscgiiit. entre Iols. 
un rcdrccarneni lingüístic i cultural nrilahle, i cns 
en sentim orgullr~sos. Perh amh aixh no n'hi Raprou 
i cal un nou iiiipuls eii la ncirnialització dc 1'1'1s so- 
cial de la Ilcngua catalana, El catali  dcls nosrrcs 
jutjats i quioscos, dels nrislres cinemes i rlc les nos- 
tres hotigucs nccessita una ciiipenla. 

La nostra coiiiunital lingüística no p«i vcurc's aho- 

Pcr aixd Iicm dc potenciar i fomentar no tan sols 
l 'ús  social del catali  sin6 també la seva ampliaci6 
en cl marc legal. En aqucsl sentit s'lian I1anc;aI ja 
diverses crides des de trits els racons ilel nosire do- 
mini lingüístic i lii Iia Iiagut un munt de respostes 
populars i dc rchiiig coiitra I'actitud antidctnocrhtica 
i anliplural dc la RAE, de I'ABC. del Gala, etc. 

Fciri una crida a iriles les associacions perquk pugin 
al ircii dc la Ilcngua. 

La CAL i Llengua Nacional 
per Daniel Ririz 

Llengua Nacional. adherida a IaCAL dcs 
d'ahans de Sant Jordi. lia participar sem- 
pre d'una manera moll activa. amb un 
o diverso? represeniants, iant en les tas- 
qucs dcl seu sccretariat com en  les as- 
semhlccs. 

Sigui'ns tamht permks de dir que Iia 
cstat un nicinhrc de Llcngua Nacional 
qui prriposi el nom de CAL. 

La CAL, formada per ~ n é s  de cenl vinl 
eniitals civiques d'arreu del país, co- 
men@ a manifestar-se el passat Onze 
de Seiemhre amh unes targctcs on prcci- 
saincnt dcmana I'anipliacii, de laLlei de 
Nortrialit7acih Lingüistica ... 1 lou tot un 
kxit. 



RECENSIONS ' u ~ ~ ! o ~  
k , ,' 

Fora dubtes! Ja tenim un diccionari auxiliar 
p e r  Mirria17i Ser12 

Diccioliari nrtxiliar 
Joscp Ruaix iVinyet 
Ed. Ruaix 
Moii 1046 

Pcls vnlts de Sant Joan. amb I'arribada (le I'cstiu. 
sortia a la lluni una obra molt útil i necessiria pcr 
als qui tenim la dCria de la Ilengua: el Biccioriclri 
c~rtnilinr, dcl conegul gramatic Joscp Ruaix iVinyel, 
aiitor d'un metode d'aprcnctitatge gradual del calalh. 
consistent en un seguit de llihres amb les cohcrtes 
dc difcrents colors i les corrcsponents filxes 
d'exercicis. amh el qual pricticament tols ens Iieni 
estrcnat 17 hem aproi~~ndi t  cn cl tema lingüíslic. 

Es tracta. com diu I'aulor inatcix. «d'un diccionari 
dc harharismcs actualitzat i amh crileris inodcrns. 
[...]un diccionari de duhtes lingüístics» quc actualitm 
i complementa els que hi Iia actualment a1 mercar, 
la majoria dels quals han quedat uhsolets. 

Aquesta ohra (pel Ioriiiat. contingur i tipus de llelra 
quc prcscnta) resulla fficil clc manejar i coiisiiltar. 
Aixa sí. com en lo1 hon llihre o diccionari. 6s im- 
portant que llegim Ics instruccions d'ús, j a  que, 
entre altres parlicularitats. cls barbarisrncs s'hi 
inrliquen amh quatre sizncs grhfics diferents. segons 
que siguin molt grcus o bé duhtos»s. 

El diccionari consta dc ducs parts, i rant cn I'una 
com en I'altra trobcm Iocucions i frases ictcs iiiolt 
clarilicadores, a mes d'una contínua comparacii, de 
critcris dc diversos diccionaris i lingüistcs sobre cl 
mot triat. arnh I'opinií> dc I'autor. que proposa 
solucions filolbgicament f(inamen1ades quan una 
paraula no acaha d'arrelar cn la parla hahitual. com 
és cl cas dcpnrapeirre /pnrn/~errt. Si es lracla d'un 
temapurament gramatical, rcnicr als sciis llihrcs per 
icr més hrcu cl tcxt descriptiu. 

La primera par1 (~Rcpcrtori d'interferencies en el 
cdtali d7avui» pot ser molt útil pera aquellcs pcrsoncs 

qiic encara arroscguen un iort I iagtzc  dcl castelli 
o que s'ahoqucn per esnohisiiic a qualscvol anzli- 
cisnie a ulls clucs. S6n cls casos. pcr exemple. de 
rentr~clic, o de cr>nlnrrc/ disc. 

La segona. «Duhtcs. iticorreccions. prel'erencies i 
rcmarqucs lingüístiquesn. cohreix les cxpcctatives 
dels niés priminirats.Així podeiii surtir (le duhtes a 
I'hora d'einpr:ir coii.~c~ii~riri~ir.riI o co~iserliie~rlnieiil. 
mots que en tenir una sola critratla cns 1-aciliten 
I'clcccii, adcquad;~ i ens estalvicn lemps. Tamhé 6s 
un avantatge cl Ift que en aquest apartat lii constin 
les cxplicnci«ns vcrriorr/ riicilec/c~l, oririlo~icrr., 
col . loq~iinl  (adrnesa o no). ~rrr.firi incorrect(~,  
xerrisn~e, cte. 
Els qui hcm scguir de prop la IrajectOria de Ruaix 
saheni que 6s un honie iiieliculiis. crític cnvcrs cls 



altrcs i envers el1 mateix; si no fos així no s'explica- 
rien tantes rcvisions en les scvcs propies gramiliques, 
perque té I'honestedat dc saber rectificar quan creu 
que no ha filat prou prim, virtut que malauradanicnt 
no serven la majoria d'aautoritatss lingüístiques. Ell, 
atent a qualscvol ai de la llengua. senipre 16 la far- 
maciola a punt per a remeiar qualscvol mal que la 
pugui afectar, per petit quc sigui, no fos cas que es 
compliquCs pcr deixadesa. 

Podrícm cstcndrc'ns cn meresculs elogis envers I'en- 
ccrt d'aqucst diccionari, que no pretén de ser una 
obra acadtmica -scgons paraules de l'autor- sin6 
unaeina cticaq i practica; perd, per raons hcn com- 
prensible~ d'espai. prefcrim dcixar cl lcctor amb la 
incl a la boca amb la intenci6 que la consulli i en 
tregui un hon profit. 

L'enhorabona, Ruaix! 

Calquimista 

L'excés de l'alqriimistcl 
Joscp Palau i Fabrc 
Estevc Gau i Argerich 
Ed. Centre Picasso d'Horta (Associacicí Unesco) @, , 
Horta de Sant Joan. 1995 ,&bi ;' 

1, . , .  

Joscp Palau i Fabrc (Barcclona, 1917) Cs un dcls 
escriptors més remarcables de les nostrcs Iletres. 
Fou un dels iniciadors de la represa cultural en la 
llarga nit del franquisine grhcics a la pocsia: Balades 
nmorgrres, L'aprerierii de poeta (1943), Imitació de 
Rnsselló-Pdrcel (l945), Ciincer (1946) i .  sohretot, 
Poenies de 1 'alqiiinii,rta (1 952), cihra que es puhlici 
íntcgramcnt I'any 1977 i que assolí nombroscs cdi- 
cions; fou ampliada després en 1983 i 1991 amh 
Noris quaderns i Qr~nderiis in?dirs de I 'nlqrlin~ist~ 
respectivament cosa que la converteix en un punt 
de referencia de la nostra poesia de les darreres de- 
cades. Paral.lelament, Palau s'interessa pel teatre: 
E,sqiteler de don .lean (1957) i Hornenrrtge rr Picns- 
so (1972). i en aquest camp elabora diversos estudis. 
Pcl que fa a la narrativa tC una interessant producciií 
de contes. 

Si hem esmentat cls Qrraderns dr 1'crlqiiinii.sfri és 
pcrquk. cn I'hmbit de les nostres Iletres. en parlar 
de I'alquimista, hlim de seguida I'idcntitica. No és 
pas. doncs, únicamcnt i cxclusivamcnt pcr la scva 
ohrapoetica. tot i haver-se'n dit tant, que 6s conegut, 
sin6 pel carhcter pluridisciplinar i polifacetic de la 

Josep I'alau i Fabre 

L'excés de I'alquimista 

scva obra cn general. Una obra que ultrapassa el 
llindar a vegadcs cxclusiu dc les lletres per ampliar- 
sc cn el teatre i ,  niés enllh. en I'art (recordcm-ho: 
actualment I'expcrt picassii mCs rcpulat és, preci- 
sament, Palau i Fabre). 

El crític Esteve Gau rcmarca en aquest cstudi la di- 



versitat de registres en quC Palau s'ocupa. Els ana- 
l i k a  críticament i cls amancix amh un toc de valora- 
ci6 personal que en cap cas no Ca sospitar d'una 
s1ihrevaloraci6 n puhlicitat cxcessiva de I'autor cs- 
tudiat (cosa prou freqüenl quan s'aprofundcix cn 
una ligura viven(). 

L'exc8s de l'nlqrtiniistri s'endinsa huggeslivanient 
cii Ics arrcls i infliiencies que hasteixen el taranna 
creatiu i biogrhtic de Palau i gosapresentar-lo com 
una «novcl.la total. (aquel1 concepte tan cohcjnt pcls 
grUns narradors del segle XX). 

ÉF en  aquest sentit quc cal cntcndre el mot «cxcCs» 
que tant usa i que li scrvcix, alliora. pe ra  concliiurc 
pcr quC Palau no n 'ha teta cap. de novel.la (i. d'ar- 

gumentr, no li'n faltaricn: perla  seva trajccthriavi- 
tal passa gcnt tan diversa i apassirinant com el metfc 
Ciiilo Revcntós. la mrinja cnaniorada Marianna Al- 
coiarado o cl inatcix Picasso). 

Viilrlria acabar, encara, rcsscguint cls «cxccssoss que, 
scgons Gau, han intlui't en I'cstetica palauiahriana 
(conlirinats. sovint. per les matcixes paraules de 
l'cscriptor): Llull (I'excés dc lagran lilcratura, el pri- 
mer de tots); Ausiis Marc (I'cxcCs d'una creativitat 
Ella de I'exuherincia (I'una [erra); Sagarra (I'cxcCs 
per la  p s s i ó  del Ilenguatge): Sliakespcarc (I'cxcCs 
rlels sentimenls); Rinihaud (I'cxcCs de la prccocitüt); 
Arlaud (I'cxcCs dc la fnllia: u11 foll com Llull i origen 
tlel teatre dc Jarry) ... No 6s aqucsta una cngrcsca- 
dora proposta d'an:ilisi:l 

Un llibre aínspíratv 

.Irr.sfrfic(~ció de C<itcrllrriy(~ 
Joscp Arrncngou 
Ed. Columna 
Edició deliniliva 1996 

Fcia m«lt de temps que s'csperava. esgotada coiii 
estava. lareedició d'aquest Ilihre, qualificat d'«ins- 
piratn pcr JoanTriadú i considera1 com l'«ohra ma- 
xima» de mosskn Arniengou i Feliu, «el capella dc 
Bcrga», com el1 mateix es delinia. Mai no agrairem 
prou al jove editor Jauiiie Hocli d'liavcr-nos-cl torna1 
ü posar a I'ahast. 

Escrita I'any 1955, .Iir,stificrtció de C~~t t i l r i i~yo  va  
difondre's clandestinament, alimentant la fe i I'es- 
peranqa dc molts patriotes duraiit I'5poca fosca del 
franquismc. fins que  I'any 1979 va poder veure la 
llum pública, encara que no hen hé en la seva intc- 
grita1 literal. Rccditada divcrscs vcgadcs. cstava cs- 
gotada, com deiem. Aquesta nova ctliciR rl'ara. la 
primera íntegra, s'lia fct snhrc el tcxt quc I'autor va 
deixar com a detinitiu en 1975. un any ahans de la 
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seva mort. És jiistament en I'escaienqadels vint anys 
del seu trasphs (Berga, 1910-1976) que ha lornat a 
veure la llum com en homenatge. 
Hi figuren dos prillegs: el nou, signat per Jordi Pujol, 
presiden1 de la Gcncralitat (le Cataluiiya, i I'antericir. 
que signava Jaume Farguell, alcalde de Berza. 
.IitsliJicnció de Cnt<~l i~t i .yn -com afirmava Jordi 
Pujol- «es una obra apassionada i apassionant, 
allunyada de les clucuhracions univcrsitaries i dels 
compromisos polítics»; escrita, podríem dir, amb lo1 
el cap i amh tot el cor d'aquell home i capella 
excepcional. En rcsum. una obra ja classica del 
nacionalismc catala i ,  per desgracia. cncara vigent. 
encara necessaria; potser com mai. ((Perquk encara 
tenim il.lusi0. PerquC cncaratenim fe en Calalunya. 
Pcrque Catalunya cncara no lia mor1.p 

«La llcngua catalana 6s I'expressió Cuna men- 
talitat franca i oberta, que ens agemana amb 
els pobles europeus. 

nCatalunyanu rehuljacap idioma, perh no caurh 
en la baixesa de rchuljar el propi. 

*La defensa del nostre idioma no 6s solainent 
uti afer cultural o utilitari sii16, per damunt de 
tol. uiiaqüesti0 de dignitat.Volem parla i viurc 
en catalii. i que I'Estat o qui sigui ens entengui 
;i casa nosira en catala perrliie hi tenim el 
dret.), 

Josep Armengou 
(Jusrificcició de Corcilidnga) 

Butlleta de  subscripci6 a L1engri.a Nacional. revista trimestral suhre temes (le llengua catalana. 
Preu anual per als suhscriptors, 1.200 ptes. 
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Sol-licitud de subscripci6 corn a soci de Llengua Nacional 

Pagaré 500 pessetes mensuals, que em seran cobrades semestralment. Rebré la revista Llengua 
Nacional sense cap despesa addicional. 
A mes, com a soci, podré prendre part cn totes les activitats i actes de l'associació i tindré un 
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Tau. Les comandes les faré a l'associació, i m'arribaran contra reembossament de I'editorial. 
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