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A tot arreu del m6n. quan en un domini 
lingüístic s'ha praduit una literatura. 
veiern formar-s'hi. i regnar per damunt de 

la Ilengua parlada multiforme. una llenpua 
literaria filla d'un l l a ~  i acurat treball de 
selemi6 i fixació: i aixh s'esdevinpe en Ics 

terres de llengua catalana i els catalans tin- 
guercm la nosira LLENGUA NACIO- 
NAL. irn lraspuavrn a penes les dife- 
rencies dialeclals de la llrn$ua piirliidzi. 
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No avanqar 
és retrocedir 

P er a la gran majoria d'espanyols, el qire diir Iri Cunstitricid de 1978 sobre la Ilengirn 
(«qire todos los espanyol .~  tienen el rii?ber de cowocer la lewgitn castellana -la lengua 

e,spanyola oficinl del Estado- y el derecho a usarlas) t.? una niostra de democr<icia, de res- 
pecte i de modernitat. En canvi, que nosaltres rligrr~nl qire Iotos /<?S persones qirr vitren n 
Catnlirnyn hairrien de condi-xer la Ilen~itn i'atnlana. ai.r6 Izo interpreten con? a inzpusició i 
falta de respecte envers ells. 

Els espunyols. evidenrment -i iambP molts catalans-, trohen hen normal 1 propi de 
persona educada que sempre que irn catala es dirigeix a rrn ca.stellanoparlunt d'ricí ( o  u una 
persona de fora que ens visifa) h o  fuci en lIc?ngira espnnyola. I rio cal dir qite ja el,? esta bé 
que sols el 14% de la nostra premsn rigiri eii catala. o qire la presencici de /libres eri i:atald 
als quioscos sigiri del miserrim 1%. La difer2ncia ~ n l r e  14 qite s'qfereix en irn idioma i l'al- 
trc 4s escandalosa; molt m& encara en le,? Ilihreries de les graris .sitperfícies. Per (lesconzpttrt 
que, tractant-se de 1lihre.s del món de la ciencia o (le I(i infornzriiica, de prospecres far- 
mucdittics, de llibrets d'instruccions.., I'absc?ncia del nostrf idioma é i  total. Son1 hen Il~rny 
de la normalirat IingüLstica. 

La llei (le normalifzació lingiihtica de 1983 no va fer m4.s qite de.rpenalitznr I'ús de la 
llengua catalana, i sois va fer-ne Ilengira pr6i~ia (i, per tant, Ilengirn territorial) en qiialre 
camps: 1'admini.stració catalana, I'ensenyament, la toponimia-retolació. i els mitjans rie co- 
municucii> de la Generalitat. Ni en el camp de I'administracid ni en rl de I'ensenyament n o  
s'hi ha impugnar mai I'iís de la llengira castellana. Si per exemple rrn ciutadi catala vol re- 
bre (le la Cenc,rulitut futa la ducurnentnciú en espunyol, a(liresta Iri Iii ha <le servir: 

En el camp de I'enseriyament la realitat no és, ni de hon tros, tal corri segons la llei hau- 
ria (le ser ni del color que des de la Generulitat ens han volgirt fer creirrf que era. Mnlgrat 
intensos esforcos, encara som molt lluny d'un ensenyanzenr catnlanitzar. Uria cosa és el qiie 
es dirt i una altra el que realment es fa a classe. Agradi o no, rnulres escoles priva(1es (con- 
cenades o no) continiten fent I'ensenyamenr en castelld; i ninglí no  el.? ho qüertiona. A se- 
cundario rot i s  encara pitjor, i hi ha centres (principolment de I'antigu formuciú prufessio- 
nal) que fan l'ensenyament practicament tot en cnstellri, o centres privnts (com irn de crear 
reccntment al Vall?s Oriental, amb inaugirració rlel c<inselIer Piijals inclusa), on e1 catala Iii 
2s pura ankcdota. A pan  que, veient la poca lleialtat lingiiística del professorat, n'hi ha per 
a esborronar-se, ja que compra!,? profe.ssors, del.? qtti fari ler classe.~ en catala, mantenen 
aque,rta llengita quan un alumne se'ls adreca en crisfellri. 

Lu nova llei de normalització lingüística, per tant, si no va pas pel cami de sancionar 
im xic la cosa, no sera més que un pedac que, en tor ca.7 i eri el millor dels siipdsiti, I'iinic 
que Jara és endarrerir elprocés de Ilatinitzaci<í (le la nostra Ilengitri. És convenien, (te riei- 
xar clar que, per a ser ciutada de Catalirnya, s'ha de saber catala, de la niateixa manera que 
la Constitució espanyola mana a tot ciittada erpanyol de saher castelld. 

Si volem, doncs. que la llengita catalana sobrevisqui. no  teninz altra manera de garan- 
tir-ho que fent-la necessuria per a viirre als Paisos Catalnns. Mentre s'hi picgui viure fenr 
servir únicament el castella, e l f i tur  de la nostra llengua no és clar: 





i Per Sant Jordi, 
parada a la Rambla 

Durant tot el dia de Sant Jordi 
Llengua Nacional va tenir muntada 
aquestrr parada a la Rambla de Barce- 
lona. Fou moll visitada. filmada i foto- 
grafiada. VenguCrcm cxcmplars de I;i 

revista Llengita Nacional, llihrcs de la 
col~lecció La Busca. el chmic Talla- 
ferro. pins i material del Cercle d'A- 
gcrmanamcnt Occitnnu-ciitali. 

i Algunes de les 
activitats de la CAL 

per Daniel Ruiz Trillo 

Darrerament es parla moli dc la re- 
forma de la Llei de Normalització I in-  
güística. i sembla que a molts ja els esta 
bé com era o cnm sera. 

Tanmateix. la Coordinadora d'As- 
sociacions per a la Llengua (CAL). no 
vcicni gaire clara I'eficicia d'aquesta 
Llei i intentant de combaire I'estan- 
quisme i el tantsevalisme iingüístic, va 
fcr arribar al Farlament unes propostes a fi que es- metres (un prr cada aiiy de pei-secució de la Ileiigua 
devinguessin documcnts de ireball de la ponkiicia. catalana). 

Aquesta decisió va ser valorada com a excepcio- Amli tot. la CAL encara n« ha assolit cl scu ob- 
nal pcls ~ u p s  parlamentans. ates que es tractava d'u- jecliu principal: fer revifar uiia inobilització social 
na mobilització de. 140 cntilats, cosa no vista des dels fcrma. El conCc>rmisme put malmetre I'estat de la 
anys 8U. iiostra Ilengua. Per aixii. fcm una crida a tots els ciu- 

La CAL tambt: va organitzar una cercavila recia- tadnns perquk prenguin consciencia d'allh que és vi- 
mant I'etiquetatye en cala18 i va [er un pnrell d'ac- tal, sobrcint ara que s'acosta un repte importantissim 
cions per la normalització del comerq; alhnra, h:i per a la CAL i per a tothoin: el Cnrrellengua. que pcr 
mantingut contactes amb el Bloc de Progrés i amh primera vegada es fari a tots els Paisos Catalans. 
Joves de Mallorca per a la Llcngua. Per a rnés informació: 

Tgualment, el dia de Sant Jordi, la CAL va dcsple- CAL. Rocafort, 242 bis. tel. 444 38 03 
gar, a la Rambla de Barcelona, una senyera de 290 (Iiiternet: http:/lwww.ccrcat.c«rni1inkaweb/ci1l). 
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Mostra de 

Lleida 

Barcelona 20-23 
23-26 novenibre 

Tarragona 9-12 octubrc 

Palma och~bre 4-7 
Girona 29 maig 

setembri 

15-18 1 juny 

8-1 1 maig 

maig 

A.P.P.E.C 
1 Crup A S S O C I A L I O  

CE WRLWKWS 
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G e n e r a l l t a t  de Catalunya 11-11 



Normalització Lingüística 

O P I N I Ó  

La nova Llei de 

E slcm vivint uiic moiiients de desassossec en iot 
allii quc fa referkncia a la llengua catalana. l. 

ilrris aqucsta tariiborinada d'opinions i crileris no es 
veu una idea clara. prou niajoritaria. ni tampoc una 
posició ferni:~ per on k r  pretlominar la veritat i la 
justicia. l. per a mCs complicació. no excel.leisen per 
enlloc els principis jurídics de I'Estatut d'Autonomia 
aprovat per referkndum. É s a  dir. sota el rnanicll jurí- 
dic vigent al Principat de Catoliinyii, no hi ha cap ide- 
ologia lingüistica qiic sigui hcgcmhnica, ni entre els 
mateixos catalanoparlants. 

Per tal d'aiialitzar-h«. podriem dir que exislciscn 
dues grans posicions: la dels qiii no volcn alterar I'ac- 
tual silunció (fixuda pcr la Llci de 1983). que diuen 
que tan snls deseiivolup;int-la un xic ja n'hi ha pruu. i 
la dels qui consideren que cal fer iina nova llci per a 
atorgar a la Ilenguo calnlana mt s  prcrrosatives en la 
vidti social. 

Dins el primer grup teniiii els partits politictlmcni 
sucursalistes com són el PP i el PSC. que han cntrat 
en una escorncsa clectoralisla. ates que en el niercat 
electoral volen esgarrapar els mateixos electors c:is- 
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progressista. Salvar el hilingüisnie soci;rl ha rcsultat 
ser un ol>iectiu eii si niaieis i unir cxplicació coiituii- 
dent de I'ideari d'aquells parliis i grups. Taiiriiateix. 
és una tal-lacia tliie cna~hrcix I';iutkiitic oijectiii. que 
seria c«niinu;ir iirnli Ics priorit;its de que disposa el 
casiella i nixí dciuar heii protegits eIs m«n«lingüistes 
castellans. És a dir. no prelenen el hilingüisme real i 
efectiu de tole la pohlrició. sirió el iiionolingiiisme 
dels seus. Soi:i el rn;intcll del tiiliiigüisnie volen amci- 
gdr la verponya dels espanyols rec;ilcitrrinis a no vn- 
Icr la Ileiigua catalaiia -pero que no goseii dir oher- 
tanienl que nci I;i volen-: pcr iiixil han triar aqiiest 
mot amhivaleni que significa una situació. pero qiic 
en realital cxpressa el seu inonoliiigüisme. 

Enmip d'aquesta colla tenini les cr~scs rcginrials i 
els grups anonienats CADECA. profcssors del bilin- 
güisme. Assrici;iciO pcr la T»lerincia i contra la Dis- 
criminació. etc. Darrerament eiicarri s'hi hri ;ticgil un 
Fhrutn Babel. que. si hé \rol fer creurc que ofcreix uii 

tellanoparlants. A redós d'atluestes frirccs políti- 
clues exisieixcn grups socials i riuclis d'opinió 
que els doncii suport sota fal-lhcies i 
idees eshiaiwades. :imh gran :ijut 
de dcicrrninats mitjuns d 
coinunicació escrita. 

Un dels lerncs m& 
propagats per aquesta 
posició és la salvació del 
hilingüismc. La pnraula 
hilirigiiisr?ze és I'element 
mes imporlant d'un dis- 
curs que vol semblar , 
democrnta. toleran1 i 

-- - 



missatge neutral, parteix de proposits falsos com 
afirmar que la normalització del catala ja ha arribat 
al seu punt final i dir que les administracions públi- 
ques no han d'intervenir en aquest debat perquk l'ús 
del catalh ha de tcnir caire neoliberal. Claríssima- 
ment aquest F¿irum ohlida ací que, als catalans, I'Es- 
tat Espanyol ens ha anat imposant el castella a través 
de multitud de normes 

En aquesta campanva-dehat sobre la nomalitza- 
cid. els conciutadans esmentats encara fan servir a 
tnrt i a dret rls verbs obligar, inrposar o exigir. Aquests 

Els partits, políticament sucursalistes, 
com són el PP i el PSC, invoquen, per 
una banda, el blllngüisme i, per I'altra, 
no volen sentir parlar d'obligatoiietat 
del catala; se'ls veu el Ilautó de no ve  
ler obtenir, al final del procés, un bilin 
gülsme efectiu. Volen que per inercia 
s'imposi el castella. 

gmps afirmen que el cata15 no es pot obligar, impo- 
sar o exigir a ningú. Ara bé. entren cn una contradic- 
ció total: si. per una banda. invoquen de totcs passa- 
des el hilingüisme i. per l'altra, no volen sentir a 
parlar d'obligatorietat del catala, se'ls veu el Ilautó de 
no voler obtenir, al final del procbs un bilingüisme 
efcctiu. Volen que per inercia s'iinposi el castella. co- 
sa que ja fa temps que passa. 1, si hi afegim que. per 
la Constitucití, cls catalans tenim I'obligació de saber 
el castella pero que els castcllans no la tenen de sa- 
ber el catali. resulta que la igualtat plena de drcts i 
deures, pregonada per I'Estatut d7Autonomia, és Ile- 
tra morta. 

Altres mots migics que s'han posat en circulació 
són qliola i sanrió. Seguint el f i l  de la intolerancia 
Iiispanica. no s'admet de cap manera aplicar a la Ilen- 
gira catalana les mateixes quntes i les matcixes san- 
cions que protegeixen la Ilengua castellana. No pro- 
pugna el nostrc Esiatui la igualtat de drets i de 
deures dels ciutadans de Catalunya? 

Caltre grup, el que tebricament esta a favor de fer 
un pas cndavant per normalitzar la llengua catalana. 
tampoc no es mostra compacte, unitari i cnmprom&s 
en aquest tema. com seria de desitjar. Podriem dir 
que -alnieriys aparentment- són pcrsoncs que es- 
tan sota la direcci6 política de CiU i ERC, partits 
que. amhdós. rehen el suport de diverses entitats. 

El grup (CIU i ERCJ que tediicament 
esta disposat a fer un pas endavant per 
normalifzar la Ilengua catalana, tampoc 
no es mwtra compacte, unitari i com- 
promk en aguest tema. A I'hora d'apli- 
car el grau i el nivell dels nostres drets 
lingifstlcs 6s com un ens invertebrat, 
sense una clara pauta deis objectius. 

d'intel.lectuals i d'associacions i institucions. En el 
fons aquesta gent, a I'hora d'aplicar el grau i el nivell 
dels nostres drets lingüístics, s6n com un ens inverte- 
brat, sense una clara pauta dels nhjcctius 

El govern de la Generalitat mnlt poques vegades 
ha mostrat una autkntica fablera pcr la llengua cata- 
lana. Sempre fa el paper de desmenjat. Diu que obli- 
ga, pero no fa res per fer efectiva I'obligació; diu que 
impulsa. pero no defensa els interessos dels ciuta- 
dans És com si no s'acabes de creure allb que predi- 
ca. Parla de no córrer, pero no camina i resta aturat. 

El govem de la Generalitat molt poques 
vegades ha demostrat una autentica 
fal4era per la llengua catalana. Sempre 
fa el paper de desmenjat. 

Les institucions. les associacions i les entitats que 
donen suport a la normalitat de la Ilengua catalana, sí 
que saben alla on volen arribar. malgrat que Catalun- 
ya no tingui la sohirania merescuda. Pero, no dispo- 
sen de cap ajut niediitic: i fins i tnt el matcix govern 
fa veure que no les sent. Tanmateix. aquest govern, 
amb la nova llei en marxa, veurem com s'espavila i 
com resol tot allb que té pendent. Es tracta de veure 
si esta més amatent a defensar els drets lingüístics 
dels consumidors i dcls ciutadans. o bé si continua es- 
tant-se al costat dels fabricants. cmprcsari$ comer- 
ciants i disiribuidors. sense atrevir-se a obligar-los a 
res. D'una hnra lluny veiem que CiU no té cap pro- 
blema a exigir el catala a les administracions dc Ma- 
drid; en canvi. no té el coratge d'exigir el mateix als 
responsables de la hurgesia catalana. 

En definitiva. la nova llei 4 e i x a n t  de banda les 
definicions de llengua prhpia i llengua oficial i. entre 
altres. els ambits de I'ensenyament i de les adminis- 
tracions púhliqucs- trobari punts critin en tres o 
quatre moments, com quan, per les nostres normcs 
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1 petiodistes d'aquests mitjans no tenen 

cs vulgui obligar a eti- 
quetar en catala els 
prospectes i catilegs 
(tal com, per Ics nor- 
mes estatals, s'obliga 
a Cer-ho en llengua 
castellana). Després, 
pel quc fa a la dispo- 
nibilitat a parlar en 
catala, i,com incidiri i 
tindra efecte la llei en 
les empreses, serveis 
comercials. ofici- 
ncs dc professio- 
nals, etc.? T quina 
sera la quota de .~ ~~ - -- 

catala en els mit- 
jans de comunica- 
cid social'? 1 per últim, per a fer efcctivcs aquestes mcntals de Ics pcrsones no s6n pas iin bon pariinetre 
ohligacions. quina mena de coercions caldra aplicar? per a mesurar I'encrgia d'una Ilensua. ni Iio sóii tani- 

La pressió dcls ciutadans ha quedat somorta des poc els drets col.lcciius dcls pohlcs. sin6 simplement 
del punt de vista mcdiitic. visl que actualment tenen I'estadistica deniogrifica. La dcmografia catalana f:i 

multa més presencia i pes els qui van en conlra de la icmps que Ié iin creixeiiient vegetatiu iiiolt pohrc. i 
llcngua catalana que no pas els catalans que invoquen aixh rcpcrciiicix en la salur de la Ileiiglia catalaiia. 
la salvaguard:~ dels seus drets lingüístics i que es quci- Esta demostrni que aqiiclls paisos qiie teiien uiia alta 

taxa de natalitat -encara que el scu PIH sigui miser- 
rim i la seva cultura suhalteriia- projecten una f n r p  

NO disposem de mitjans de comunicació cmcrgcnl de gran fiiliir. Catalun!la. eii canvi. sense 
d'arrel catalana; fins i tot els mitjans 
propietat de la Generalitat i dependents 

punts de referencia catalana i treballen, poder sohiri. sensc cmhranzirla política i amh uiia 
inconscientment, amb valors i referents decadencia deniogrifica gal«pant, ha de ~entir-se 
absolutament espanyols. com tolcrad;~ a casa seva niateix i, en lloc de ser mes- 

tressa i senyora de la llcngua i del lerritori. rnés aviat 
hi figura c«m a invitada i se seiit t r~ctada com a rello- 

xen de la discriminacid que pateixen. Per suposat que gada. 

del Parlament no tenen prou clares les 
idees per a crear opinió i s'amaguen 
quan han de ser bel4igerants a favor 

nu disposem de mitjaiis de comunicació d'arrel catala- Quan els catalan~ fcm allo qiie com a poble pen- 

La demografía catalana fa temps que té 
un creixement vegetatiu molt pobre, i 
aixo repercuteix en la salut de la Ilen- 

na: fins i 101 els niitjans propietat de la Gcncralitat i 
dependents del Parlamcnl no tenen prou clarcs Ics 
idees per 21 crear opinió i s'amagucn quin han de ser 
bel4igerants a favor dels drets histories dels calalani. 
Els periodistes d'aquesls miljans no tenen punts de 
referencia catalana i treballen. inconscicntmcnl. amh 
valors i referents absolutameni espanyols 

Per dcscomptat. cal no ohlidar que cls drets [cona- 

deis drets historics deis catalans. Els gua catalana. 

scm que Iieni de fer i quan els nosirc.; capdavanters 
es creguin alli~ que prediquen ... Qiian en la practica 
fem tot allo que exigim als de Madrid ... Quan. en de- 
finitiv:~, considerem que la Ileiigua catalana Cs I'únic 
element que avui cns pol autodeteriiiiiiar i estiguem 
disp«s;its a defeiisar-la aiiih cspcric dc sacriCici. ales- 
llores estic scgur que el nostre poble tindrh la sohira- 
nia esperada i seri un país amh digniiai. 
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La focalització dels 
complements pronominals 

A quest hrcu trchall prctfn solamen1 de musirar 
les diferents solucions grnmatic;ils ;imh les 

q i ~ ~ i l s  focalitzem els complemcnis d'nhjcctci del vcrh 
en el cas dels verhs transitius, 6s a dir. arnh un com- 
plement acusatiu. i eii el cas dels vcrhs que dcmiinen 
un complemeiit d'objecte introduit per una prcposi- 
ció (esseiicialmeiit. o. rri i rlc).  

La focalit7.acici (o rematiti.ació) del com[ilcnicnt 
acusatiu representa1 per un pronoiii feblc es rc;ilitLn 
amh el reforc del pronotn fort precedit per In prcpo- 
sició o. Dit riltranient. no és possihlc dc rcprcscnttir 
un c«mplement acusatiu per iiiitja d'un pr«ii«m fort 
(precedit per la preposició o) sin6 coin a refi~rc del 
pronom Iehlc. i en tots els casos aquest reforg servcix 
pcr a localilziir el ccimplement. Vegem la diferencia 
entre les ducs oracions següents: 

(1) M'estima. 
(2) M'estinia a mi 

Per mitja de la primerii onició s'indica siniple- 
nient una acció: una pcrsonii (cl siibjecte. sohreentks) 
estima la persona que parla. En I;r segcins. en canvi. 
s'indica que és precisament a la persona que parla (a  
mi) i ni, a una altra persona. que estima la pcrsona 
reprcscn1;rda pel siibjecte. És hen evident. d'allrn 
banda. que In dohle representació del complcmeni 
acusatiu. pcr miij; del prcinom fehle i del fori. no 
coiistitueix cap mcna dc rcdundincia. 

Ara. si. d'una manera mccanicn, consiruim dues 
oracions aniloeues a les anteriors amh cl verh 
pr,nvc1r, que demana (en un dels seus usos) un cnm- 
plemcnt d'ohjccle introdiiit per la preposició mi, rih- 
teniin el rcsullal següent: 

(3) Hi pensii. 

(4)  *Hi pensa en mi 

És ficil d'adoniir-se que aquesta operacici niecini- 
ca no Iia donat. i i i  de brin tros. un resultat miiiiina- 
meiit satisfaclori. 

En primer Iloc. cal veure <lue no podrícm usar I'o- 

ració (.?) en tots els casos en que farieni servir (1) (si 
en lloc de pcrisar es tract6s d'csiimar). pcrqui: el pro- 

nom dc primera persona crint; m2s inf(irniaci6 que 

no el pronom adverhial. que té un sienificat niolt niés 
ampli. N o m h  en un contcxl que no atlmcli.~ alires 

intcrpretacions (3) podriii ser l'e<luivalrnt de (1 ) .  
Comparem: 

(S) Si parla de mi Cs perqiit: ni'estinia 
( 6 )  Si parla de mi és pcrqui. Iii pensa. 

En tols rls altres casos. 6s a dii-. aquells eii que I'aii- 

tecedent no fos tan iiicoiifusilile com ho 6s eri (S) i ( 6 ) .  

l'equivaleiit de ( 1 )  seria. ncccssarinmcnl. :imh I'ús del 
proiioiii fort (prcccdii pcr la prepusici6): 

(7) Pensa en mi 

1. coiii és beii rvidciit. I'oracih (1). ohlinguda 
niecinicament a partir de (2). 6s tiitalmenl rehuijable 
no solanieiil pcr la scv;~ ccindició redundiint sin6 per- 
que i i i  forma par1 de la Ilengua real. 

Cnm iihiindríem. doncs. una oració enilitica. amb 
el complcmcni I«cnlilz;it. equiparable a (?)? Caldria 
rcciirrcr necessiriament a la inversió sesüent: 

(8) En mi. pensa! 











1 per Cnrles Dnniingo 

1 
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E Is derivats més importants de cortio, qire són co- 
t?iell(i i comcllor, han tendit a lexicalilzar-se, i. 

oii són mots de la llengua viva. niés que derivats de 
cott~a en són sinhnims. Han perdut. dones. gairehé 
per complet el valor diminutiu i col.lectiu que els su- 
fixils -rllii i -or respectivament els conferien. i ara no  
són entesos sinó com utis altres noms pe r a  corito. 

Aquesta lexicalització diriem que és més accen- 
tuada pcr a cotnrllii que pera  coi~irllar. De fet, actual- 
mcnt el sentit diminutiu s'acostunia a realitzar anib el 
ilcrivai co~nrrti. que trohem prou sovint tatit en el ca- 
tala urientiil cum en i'occidcntal. Dc  tophnims que 
fan evident la lexicalització de corirellir en lcriirn mts 
d'un, com ara comrllo Anip111. nom que tindria la con- 
ca superior de la Noguer;~ Pallaresit. scguns cI DCVB. 
I fins i tot. sohre aquest diminutiu. hom ha arribat a 
foriiiar-lii un augmentatiu conzel11i.sri. qiic hcm vist 
usar con1 a nom de lloc a I'Esquirol (Osuna). 

De la paraula cot~iellor. almenys en algunes co- 
marques, si iio en I'ús parlat sí que de lorma subja- 
cent. hom n'infereix el valor col.lectiu o iiugmeniatiu, 
en I'aplicació toponimica. com a genkric per al nom 
d'indrets que es caracteritzen precisamenl per ser d i -  
prcssi«ns allargassades. més amples que fondes. o en- 
cara. rn  algun cas. conjunts de conics confluents Ai- 
xi. a les Garrigues. les caracteristiques barrancades 
quc la sulqucn (una hnna part davallant de la serra 
de la Llena devers cl Scgria) solen anomenar-se co- 
niellori (coiizrll(ir rl<. lo Fotir Llorrrca, cot?iellirr en Flo- 
r;. etc.). I hi ha, pcr encmplc el cr>tiiellor hlo~irhlonc, a 
la I'ohla de Cérvoles, que SS la vallada d'un harranc 
on afliicixcn a banda i banda un seguit de petites co- 
mes. Cal dir tanmatcix que en aquest mateix t e m e  hi 
hcm irohat un o>melloret. el coinellnret del C(~hr<,r, el 
signilicai del qual no és altre que el de 'petiia coma 
del cahrer'. 

Val a dir que. segons Coromines. nrlucsl mateix 
record del valor augmentatiii es trobii cn cls come- 
Il(~rs prioratins, dcscendenls pcr I'altre vessant de la 
serra de la Llena. 

Derivats i 
sinonims de coma 

Ilcslligada dc la toponimia, Coromines ha trohat 
viva la paraula conii,llir a Tuixfn i a la val1 de Lavan- 
sa; i una mica mfs enlla. a Argolell, pohlet de la ina- 
teixii coriiarca dc I'Alt IJrgell perh tocant a Andorra: 
tamhé. finalmeni. al Pallars Sohira, a Ruhió (munici- 
pi de Sorigucra), llogaret situat a tocar del port del 
Ciintd i que és  cl nucli mfs  alt d'hahitació permanent 
dels Paisos Catalans. 

En la llengua cscrita, coni(,l111 no és cap mor insh- 
lit. Verdaeuer. per cxcmplc. cri el poema Crinigó 
parla de *los aspres cims i les humils comclles~~. re- 
ferencia on, pel que la al cas, es fa visicni que. pcr al 
gran poeta, coniello conservava lot el seu sentii dimi- 
nutiu. 

La variaut iiiasculina del diminutiu cornrll (cn al- 
gun lloc tamhé segons la forma pe.ioraiiva cutitrllol) 
figura com a generic en uns qu;ints tiipiinims de har- 
ranquets del Pallars Sohiri. Coromines. en el seu dic- 
cionari etimolhgic, així ho enregistra a Iii val1 d'As- 
sun. a la val1 Ferrera. al Vallat ( o  val1 d'Esiaon). a la 
val1 d ' ~ n e u  (Dome), al terme de Soriguera (Emh«- 
riui) i a Aós. 

El mot u>rncllor és einprat al migjorn del Princi- 
pat i sohretot a Mallorca, on. segnns Coromines. 6s 
inc«mparahlenient més viu que como. i ha estal molt 
usai pels poetes illencs de la Renaixenqii. Aparcix 
tambl. en la tnponíniia del Cadi (Josa de Cadi), a Ics 
Corhcrcs (Ópol) i en alguns punts del Miieslr;il (Cits- 
icll de Cahrcs. Renassal). 

De corncllur deriva cotrirll(rnrdo. 'c«mcllar gran' 0 

'scguit de comellars'. mot propi de Mallorca pcrii cn- 
rcgistrat tainbé a Vilanova de Pradcs (Conea dc Rar- 
heri). 

Sovint la r muda de c o m r l l ~ ~ r  origina els plurals 
analogics <<comellans,, i ~cr)mcllassos>>. vulgarismes 
que tanmateix més rl'iin cop hem trohat consolidats 
en la toponiniia. El plural arial6gic «coniellassos~~ 
prové del fet d'intcrprctar com a forma del singular. 
la del plural normal (~oit?~lliirv, pronunciat sense rea- 
lització de la r (comellas). 1 ct>it~ellnn.s no és sin6 fruit 
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de la pkrdua de  I'esmcnt dc  paraula sufixada en co- 
mellrir (pronunciada acomell2. ) i, per tant, tractada 
simplement com un qualsevol dels mots acahats en 
vocal thnica. 

Fcni concurrencia amb cor~tn. a I'Alt Vallcspir 
(sobre101 a 1;i val1 de Frats de Molló), al Conflent. rils 
Asprcs i idhuc a la Cerdanya (és a dir. al voltant del 
Canigú). trohem el derivat co~?~a l ,  modernament osat 
m i s  ;iviat segons la forma conirill. El nom comtil, 
pero (si més no al Vallcspir). seria reservat per a les 
comes on s'esdevé una conflu?ncia de harrancs. Se- 
gons Bosch dc la Trinxeria. el noin coninl es dóna ;i 

un nconflucnt rlc rlos lorrents que davallen d'unn co- 
nia: tamhc's dúna l« nom de ct>~rinl als pctils corre- 
gots Ileugcramcni enclolats. qual aygua ciirrc en l l i t  
de glcheh y cruciferes: cotiialet diiiiiiiutiu dc  ccimaln 
(DECI<C). 

Dc co~irnl deriva el col.lectiu ;iugmenialiu co~rro- 
Iri/lrr. C:«romines eiis advcrtcix que en cl iup«nini ca- 
nigonenc hombiiirn Iii Iia pura c«incid&ncia. perquk 
aqiicix prové directamerit del ccinjiint C'(~rrri?iii Lritn. 
o siir, 'coma graii o ainpla'. tal com b dit I'indrel en 
docurnents dels segles IX i X. 

Esnientarein fiiialmcnl cl lerrne Iliirr. iiiot, no cal 
dir-ho. etiniolhgicamcnt dispnr de ct~i~i i i  pero que 
seiiianticament li  6s afí. Ciairehé geosinhiiini de co- 
nro. és una paraula hcn popular en una anipla franja 
que va de la Nuguers Rihagorqaiia al Scgrc milji. i 
que comprkn. per tant. tot el sud del Pall;irs Josii. A 
la val1 de Htircedana. per exeinple. Lr>lcs les barranca- 
des que haixen del Montsec són Il;iiis. De fer. eii 
aquests Ilocs. no suhstitueix complci;imcnl la paraula 
colno pcrh tendeix a fer-lio. Cornmincs cunirnta que. 
a Monlcorles de Fallars. de la parliria enregistrada en 
el cadasire com a Con~t~ll(,r~,.r. la gent en diu les 
1.liirrrtrs. 

Caracieritzant millor que 6s una Iloii. o. si mes iio. 
com sún els indrets coneguis nrnh aqurst noiii. direin 
que les Ilaiis són soles del tcrrcnv h;ihitiialnient secs 
(exccpciunalmeiit anih uri pctii crirrent d'aigua) i. Ile- 
val d'algun cas. de poca Ilarg3ri;i. Sún indrets. per al- 
tra hantla. terrosos o pedregosos. j;i qiir s'hi caiialitza 
I'aigua qu;in plriu. i aiao fa que prcngiiin generaliiient 
un aspcctc c«m d'ei-m esbotrat. 

' (;rovin"rii»,s: Sinimimi quc n i i  a,rnpsrlcircii uiiü iii;iicir;i 

3rea de disirihiici6 i q ~ i c .  pcr tonl .  rio coi~ipcirixcn cn iin ni;*- 
(cix tcrritori. És el cii.i. prr cnrmplc. de lec parcllir c.v<ririih><i 

i gr,,?z~r<i o rfinfir i rrllii. cn  les ilu,ils cl primcr nieiiihrc d r  cii- 

da p.arella prcipi dcl calalo oricntal i. cl scpon. del c;ital:~ 
occidcnlül. 

En el text que ve a continuació hi ha deu conec- 
cions a fer. Abans de mirar les solucions, escrites al 
capdavall, proveu d'adjudicar-vos, sobre deu, tants 
punts com pugueu. Pero compte!: si feu una esme 
na impr6pia, en perdeu un, de punt Av!, som-hl. 

-Ron din, scnyorn Peprta. 
-1101:i. scnyorii Camie. 0iie desitja'! 
V r i l d r i a  pepinos: oi que eii té'? 
-1 iani! Qii? li seiiihln aqueqt taii grari'? 
M ' a g r n d ~ i .  1 qiik val? 
I ' e r  n vostU. viiit-i-dugues pcsictc\. 
Q i i e  car! Aviii iio es pot aliar a placii: 101 puja. 
41 Iio pot heri dir.ja. Alguna cnw ~ C I ' !  
-Sí. Posi'm iiiig quiln dc frcsiins. El meu marit sc'ls 
nienja iiiolt a gust: aixh quc no li cunvenen iiiassa per 
la seva malaltia. 
-Que té? 
-No iiie'n rccorrlo: iin noni que iiiai havia seiitit dir: 
pero iant sc val. 
-Res m6sl 
P c r  avui, no. Acliu-siau. 
-Passi-ho hé. seiiyora Carnie 

= c<i$<inihrcs 
= nii~<luixoi\ 
= i;in yo \  
= dc gii<t 
- qwnt val 
- no Ii ioiivcncn piirc 
- \sini-i-durs 
- 1nl;lI~illi:~ 
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Es diu Antoni 1 
M É s  Q U E  U N  E X C E L . L E N T  J U R I S T A  

Pelegrí i Partegas 1 

- 
$NGUA NAc!ONdi 
, -2 

í--~> .', 
\ . ' ,  , ,,{; . <; 

(Barcelona, 1907) 

-Qui é.7 Antorii Prlegri? 
-Antoni Pelegri és el dega  del,^ arivocat..; rri t,.rerci- 
ci de Barrrlorta. Cízl dir elite. ti part dr ser itn 
c.rcel.lc~~t practicanr de la ci61icin jitriclicíi. lici estar, 
en el srit Ilar,q Ilrirg itinerciri vital, piorrrr eri diversos 
ainhits de la nosira re(ilitat iiocionol: rri I'esporr, en 
1'nssoc:ií~cionknie. en la recirperatiirí rlv la lltwgn~i. 
en lo m~isicn ... E?! t i i p ~ ~ ~ s !  íimplissim venrall d'octivi- 
tuis rl converiei.r en i tw homr rloior (/'un .singrilcir 
arractiir pcr al qrti vol escoltar i drscohrir a..;pecte..; 
(/e l r  riostra Iii.yt6ria rnF..; inznirdinrci. rnrrssci sovint 
malinterl~rt?rtit.s i ií~rgiversrits. Amh ell. dorics, rrror- 
rtJm el canii qrir ens I'lia diit fin..; acliti 

-Per comcnqar, spodem considerar-vos, per la vos- 
tra edat i experiencia, com un exponen1 de la historia 
viva del nostre país? 
Qualsevulla  persona quc tingui mnlts anys. segur 
quc té una experiencia. una vivfncia. pcr explicar. Jo 
no em considero superior a ningú: senzillamcnt, si 
puc explicar moltes coses és perque n'he viscudcs dc 
tots colors en aquests anys de vida. 

-Per que el títol de les vnstres mcmbnes EIs cafa- 
lans entre la fa16 i ImfTeLues? 
-En aquel1 mnment el món hrandava entrc dos ex- 
trems: el feixisme i el comunisme; i. entremig, el cen- 
tre. Aquí vam caure en un extrcm i cn I'altre: pnnier 
en el marxismc. i .  dcsprés. en el feixismc. amh lotes les 
mnlvestats que cada extrcm covava. coincidents. aixh 
sí. sempre qur es tractava d'anar cnntra cls catalans. 

Referiu, en aquestes memnries, que van anar a visitar 
el taüt de Prat de la Riha (3 d'agost de 1917). Tenieii 
deii anys. Que en recnrdeu? 

-Hi vaig anar pcrqu? el meu pare era funcionari de 
la Mancomuiiitat de Catalunya. Era al vespre. i se 
m'hi va endiir perqui recordes sempre mes aqucll 
personatgc. 

-Escrivíreu, referint-vos a Prat de la Rih;i, qiic anih 
nuns petits mitjans va crear una v a n  nrganitzaciíin. 
Quina npiniíi en teniii. d'aquesta peaonalitat? 
-Extraordinaria. Si hagués viscut vint anys inés. no 
haiiria passat el que va passar. N« hiruriti vingiit el 
Divuit dc Juliol ni la dictadura de Priino de Rivera ni 
res. Va morir quan tirt jiist tenia quaranta-set aiivs. 
Era un Iiome d'una iiiiciativa cxtraordiniri;,. 

-Vós heu estai un dels testimonis directes del Diwit 
de Juliol. Com visquércu aquells fets. quins records 
en teuiu? 
H o  explico en el llibre del qu;il hem parlat ahans. 
J n  cm truhnvii en aqiiest niateix pis: fria pocs mcsos 
que hi Iiavia vingut a viure; aquell dia. a tots ens va 
agaliir de sorpresa. perque ningú no s'esperiiva res 





tota persona que no se sentís de dreta «total»! anib 
tot el quc significa cdreta espanyola,,. que és una dre- 
ta molt tancada. La gent de Rurgos encara se sent fi- 
Ila del Cid Campeador: així cls rctrato en cl Ilibre. i 
així m'ho han reconegut. 

-Vós heu estat tina de les persones que, sota la Dic- 
tadura, més ha destaeat en la represa de I'associacio- 
nismc La vosha reconeguda afeccií, per I'esport pot 
considerarse com una excusa pera  ferpaís? 
Q u a n  vaig venir cap aci, vaig veure que calia re- 
drecar tot el país, pcrque?, quan les forces anarquistes 
se'n van apoderar, van deixar-ho tot desle(; i. amb les 
tropes espanyoles, el mal que després cns va arrihar 
fou d'una repressió tant o més dura que la que hi ha- 
via hagut durant I'anarquisme. 

Hi ha una altra qüestió a esmentar: ens demana- 
ven que voldriem quan tomtssim, rluins cirrecs de- 
sitjariem. Jo vaig dir que rio volia res; que cm deixes- 
sin tranquil i que no en1 tornarien a veurc. Vaig 
comencar a actuar d'advocat (hé ni'havia de guanyar 
la vida d'una manera o altra). i aleshores. amh la co- 
lla del Jirnior, que era la colla d'esport i~ la qual per- 
tanyia des de I'any trenta, vam cnmcnfar a Ter esprirt 
i tamhé literatura. ja que coneixia la majoria de lite- 
rats de Catalunya. pcrque? tots eren aiiiics del meu 
pare: en Pompeu Crehuct, cn Millas Kaurell. en Tar- 
Ics Soldevila. en López Picó. La rclació amb ells era 
de com si no haguCs pissat res. En la colla del .lirnior 
hi havia un capitost que era en Maurici Serr a h. ima. 

Vam anar fent coses: una forcn Ics iipcres. A mi 
se'm va ocórrcr d'estudiar I'aleniany. i, per a practi- 
cardo. anava traduint nlgunes uperes al catala. Vaig 
comenyar a obrir casa meva a conccrls. a recitals de 
poesia i a conferkncies. Aleshores, jo tcnia molta re- 
lació amb en Ramon Ar;tm«n (éreni ainics des de 
I'any 1927). El convidava a venir aquí quan fkiem 
aquestcs scssions literaries, i, com que d'alcmany en 
sap molt més que no pas jo. li deia que em repassCs 
alguna d'aquelles traduccions. Lln dia d'hivern. a 
quarts dc vuii del vespre. puja (vivia aquí al costal) i 
em diu: xEscolta. m'hauries de deixar la sala del pis, 
ja que no podern fer la reunici dc I'lnstitut ;i casa d'en 
Puig i Cadafalch, perqiik esta malalt ... i no la voldria 
desconvocar i dir a la gcnt que se'n 1orni.n Des de Ila- 
vors (anys cinquanta) I'Institut d3Estudis Catalans 
féu les seves rcunions a casa. 

-La normalització de la llengua sempre ha estat. a 
través de la iraducció de reglamenh esportius (de ve- 

la i de rughi entre altres) i d'hperes, un dels vostres 
interessos principals. 
-Del rugbi en vaig fer la primera traducció I'aiiy 
1435. El 1940 faig les d'lioquei sobre herba. les quals, 
naluralment. no van arrihar a ningú. El 1'171 faig les 
primcrcs instruccions de regata de vela (no n'hi havia 
haguda inai cap) pcr al Club Vela Calell;~ de PaliiErii- 
gell. El 1987 tradueixo les rcgles dc regata de vclcrs. 
qiie es publiquen el 1991 per als Jocs Olímpics: el 
1993 en vaig fer una versió iiova. taiiibé publicada. i 
ara trcballo cn la vrrsió del 1997. a niés de la darrera 
de rughi. 

Pel que fa a les operes i oratoris. 5s mts crimpli- 
cat, perqiie. no taii sols és fer la traducció. sin6 que 
cal adaptar-hi la música. La darrera que he fet ha es- 
tat E/ <:irni (Ir 111 tc2rrtr. de Gustav Mahler. 

-La Ilengua sempre ha estat el nord de la vustra ac- 
hiació, tant en ptíhlic com en privat. Permeteu-me 
que iis llegeixi un petit fragment de les vnstres 
memhries: aQiian no ens ho espcraveni. hem de de- 
fensa~ la nostra Ilengia d'iin noo pcrill: aqucsta vcga- 
da d'un costai inedit i insospitdt: dels mateixor cata- 
lans~.  Com veieu la situació de la Ilengiia, actiial- 
ment? 
-IJna mica diTícil. perque ens estan atacant de tots 
costats. c s  una ticlicn. nüiiiralment. <pie els espau- 
yols han fet servir scinprc: nli Cs pas nova. d'ara. l. 

quan piirlo del perill <<deis iiiateixos catalans,,. cm rc- 
fereixo a tnt aqucsi muvinieiit del catali liglrt. un ca- 
tala lleuger que Ilartimosamcnt arriba ;i admetre una 
skrie de girs i de faltes que el? catalans hcm anal tic- 
ccptant pcr lii intlukncia espanyola: no hem estat ca- 
paqos de inantcnir la nustra Ilengua depurada. 1 ac- 
tualment. des que iiiana uri partit dc dril;i espanyol;~ 
cxtrarirdinhria (que per sort no va guanyar toial- 
ment), encara rcp iin atac més fort. Si haguessin tin- 
gut majoria absoluta, avui ho tindricm mult negre. 

-En la terminologia esportiva, que tant Iieu irella- 
Ilat, com heu resol1 el problema dels anglicismcs amh 
que us heu trohat? 
-Semprc hc leí el niateix: estudiar el significat dcl 
mot en qüestió, sahcr que? significa. que vol dir eii la 
Ilcngua original (majoritiriainent anglcsa). i alesho- 
res cercar I'equivtrlent catali. He procurat rio caure 
en la simple repetició del mnt, com es va comenc;ar a 
fer amh el fuibol. Hi ha un exeiiiple molt curiós: el 
hflrqi~rr. que eii definitiva 6s un r.~.~trll. S'aconsegueix 
un h(isqrret perquk s'lia rt~ci~tellar: al filial surt la pa- 



raula nostrada en la l lcn~ua que tenim. 1 no parlem 
de I'~~slrilr~m. cn vela: quan les regates es fan en linia 
recia. s'hauria de parlar de r~z.rfrrrgirr recrilini. i de 
rccr~rrr:qri/ FNIIII~S si no 6s recte. La paraula eslirloni. 
pcr ella mateixa no significa res. en canvi sí que sa- 
hem hC quk significa .sinri(jr. I iirs n» cntrarciii a par- 
lar de la música. que Cs iin m6n en cl qual Iias de tro- 
har el moi precis quc s'ajusti al ritiiie. cosa no facil 
d'acunscguir. 

S o u  un dels advocats de mts prestigi amb que ac- 
tualment coinpta la societut catalana. Hi ha cap epi- 
sodi de la vostra trtjecthria prnfessional que recor- 
déssiu cspecialment? 

Si LIS rcfcriu a processos popiilars, hi ha I'assessora- 
mcnt de la 4larxa de la Llihertat. el 1976: la defensa 
de Els Joylars. en el Consell de Guerra del 1978: dels 
Ohjectors de  Cnnscit!ncia. vais ser-ne el primer advo- 
cal: vais intervenir en la rehahilitació del CADCI. i 
vaig trehallar molt en la Coniissió de Defensa dels 
Drets IIumans del Col.legi d'Advcicats de Harcclona. 
També he fet intervencions i prescntat comunica- 
cions en els congressos de I'lnslitut Internacional de 
dre t  Cbsmic i en la Lliga dels Drets dels Pobles 
(;ique\ts. I'any 1980. declara que Cntalun~a reoneix 
lote? le? cnndicioni per a ser tingud;~ per naciú inilc- 
pcndent). 

Parlant de treball privat. en el\ mcus escrits rem- 
prc hi tr;ispila el reiullal d'estudis que es refereixen 
als f~inamcnts jurídics del dret catalh. el qual va de 
hraccl arnli el dret roma. que li fa de puntal 

-Scguim amb la vostra tra,jectnria d'advocat. Em 
provuqiieu la curioaitat: cl drct chsmic. és el dret as- 
tronauiic? 
-N'hem de dir osrroiiIiritii~ » r~o.stiioriIirrticl Mira: el 
mcit osrronIirrric 6s fe1 servir per la faniília anglcsa i 
francesa: els alemanys i els riissos cn diuen ros- 
r>~r~riirirric. Tant un m«t com I';iltrc es refereix a I'acti- 
vitat que des dc I'any 1957 es va fent a I'espai exlern, 
irira ilc I'atiiiosfera. El dret semprr va a rcmolc dels 
tcmps: no inventa cap terna. El dret cosinoniutic té 
molta gricia. perquc. ahans que es poguessin fer 
aquesis vialgcs. ja hi va haver un txec. que es deia 
Vladiiiiir Mandl. que va fer un llihre sobre els viatges 
a I'espai. També ha\'icn cscrit sohre aquest lema .luli 
Verne i el catalh Miquel Estorch. lots dos del segle 
passat: i. iiiolt abans, el grcc Llucia de Sam6sala. ja 
n'haviii dit coses parlant d'un viatge a la [.luna. Fixa't 
que Verne posa justamenl a la Florida el Ilanpnent 

del primer can6 cap a 13 Lluna. precisament on hi ha 
Cap Kcnncdy. 

-Si el Llihre del consolar de mar (obra hasica del 

dret niaritim intcmncional) 6s catala. podrem afirmar 
que el Llibre de la circuluci~í sideral - p e r  dir-ho 
d'algiina m a n e r a  sera ohra també d'iin catalaY 
H i  hc intervinput des del principi. Aquest dret s'es- 
tahlia. originiriament. entre estals. i avui ha arrihat a 
ser corn una mena dc drct privat. La primera con- 
ferencia sobre aquest tema la vaig fer en el Cluh Vcs- 
pa. I'any 1958. Aleshores es parlnva del drct dcls cs- 
tats a admetre el pas dcls c<icts, cnm una anipliació 
del dret aeroniiiiic, i jo cm fixava en el dret tal cum 
6s tractat en el Llihre dc.1 ~~on.sol<r/ rle mor. Una altra 
iiitcrvcnció meva va ser fetii I'iiny 1964. en un con- 
grés que tinxué Iluc a Varsovia. Alla. la tesi que hi 
vais prcscnlar s'cmniarcava dintre la tradició del dret 
catala. uii dret molt ohert. qiie reconcix el dret de les 
persones en els U.vntgr.s. la primera llei mundial que 
els recuneix. i, tamhé, com he dit. funamcntat en cl 
I.lihrt, del cotirolor dc mor. 

Enrrr rrli.frino(lr.v IIP r l i ~ n t ~ ,  inti~ pctrlant 111.1 cf.1 cotn 
rlr, 111 r(,rrn. Anroi7i Prle,qri ni'lia evgulrr~iol nmh irns 
irllr~s plerrs d'rtrio vivor inr~vir~i~inihle. Des de In ~ a l a i ~ i  
1ic1.s .spris anv.s, /ticid i S I I I I I I I ~ P ~ ~  ir<it~ii; PS lolo 1111n 
llic<i (le civilirnt, folerriticirr i .sni,i(~sa. Me n'acorninrlo 
nmb cl sentim~rir (11, ,snher 1/ri~ Ir; hr ringirr rrnn crJnvr,r- 
sn ,fi~rqu~l~riilcnt lirrlirodo pcI tiiigrril rvpoi d'flqires/s 
Jirll.~, perqt~k. pr r  LI p(irl(ir (10 ~'~II/VOL~II/ Prlegri. onih irn 
Ilihrc no ti'hi hourio pos prorr. 
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E n aquest número us prc- diverses parles de la zona, i ,  

sentem un recull d'articles per aquesta causa, com un 
que us volen rer confixcr la re- grup de professors i professo- 

alitat lingüística i sociolingüisti- res han intentat d'iinificar cri- 

ca de les Tcrres de I'Ehre, és a teris que es pugiiin aplicar cn 

dir. de les terres del sud del aquestes comarquci. 

Principat de Catalunya. IJna En el tercer dels articles. 

zona que, per les scves espe- Alhcrt Aragonés ens exposa Ir1 

cials c;iractcristiques histiiri- situació de la llengua cstin- 
q u e s i  evidentmenr lingüísli- dard or;d a Ics Tcrrcs de I'E- 

ques. ha estat, molt mes ahans bre. Evidcritiiient, cal recordar 

que ara, el nexe d'uniú entre la que cns trobem en una zona 

Chtalunya estricta i el País Va- de transició enlrc el catala 

Icncia. nord-occidcntal i el catali sud- 

En el primer dels articlcs, occidental o valencii. cosa que 

Cinta Alcoverro. directora del és especialment interessant, 
Centre de Normalització Lin- perque són parlars de transició 

güística de les Terres de 1'Ehre. que pcrmetcn (re)descohnr 
cns apropa a la situació socio- que el riu de la Sénia no scpa- 

liiigüística d'aquestes comar- ra en ahsolui diics Ilcngiies. 

ques. En aquest sentit. descohrirem una de les re- Així. podcm afirmar que. <luan parlcm de tortosí, no 
gions del Principat de Catalunya en que el catala es sols ens referim a la modalitat del catala del sud del 

P n i s o s  C A T A L A N S  

El catala a les 
Terres de I'Ebre 

troha en millors condicions, ja que és entes i parlat 
per la immensa majoria de la pohlaci6, la qual cosa 
ha perrnes un procés relativamcni ripid de recatala- 
nització dels imbits de comunicació fomals. 

En el segon del articles. Mirius Pont, coordina- 
dor dc normalització lingüística del Departament 
d'E11senyament a les Terres de I'Ehre. ens explica la 
situació de la llcngua catalana en els centres d'ensen- 
yamcnt (h3sicament els de secundaria). Així coneixe- 
rem els problemes quc té el professoral pcr a trans- 
metrc un model de Ilengua que tingui en compte les 

Principat, sin6 que també fem referencia a la modali- 
~ o t  del catali que es parla ;II nord del País Valencia. 
Aragonés fa una proposta que ajuda a superar aquel1 
sentiment ahsurd d'inferioritat que moltes vegades 
tencn el parlants dels dialectes no considerats he- 
gcmbnics i que. a més  tamhé pot fer reflexionar 
aquells parlants de certes zones d'aqucst país -situa- 
des més aviat al nord del Principal- que encara es 
creuen que parlen cl millor catali del món. 

Per acahar d'arrodonir les apurtacions d'Alhert 
Aragonés hem pensat que pagava la pena de fer una 



crítica del seu llibre La Ilrn,qifa fiel Boix Ehrr, i rlrl 

Monísiri. Un niodel (le Ilengira esrrindord orol. lJns 
obra que ens pcrmcl de descobrir qiie el catala pot 
tenir un model lingüístic molt m6s dcmocr2tic rliie els 
mudels als quals estem acostumats cn aqucsln part 
d'Europa (Ilegiu Espanya. Franca, Italia ...). A inEs. el 
llihre ens permct de conkixer millor les característi- 
ques de I'anomenat rorrosí. 

En el darrer dels articles. i com que csicm c m -  
vcnquts que el riu de la Sénia no Iia estat niai una 
frontera que hagi separai catalans i valencians. hem 
volgut que I'escriptor i prolcssor de llengua i literat~i- 
ra catalanes Vicent Sanz. fill dc Traigucra (Haix M:i- 
estrat), cns expliqui quina és la situació sociolingüís- 
tica de la Ilcngua catalana a la seva comarca. 
Descohrirem que, malgrai una historia comuna, amh 
centre a Tortosa. seu del hisbat, actiialment es co- 
meneen a produir fets político-admistratius que fan 
que comarques gernianes com poden ser cl Raix Ma- 
estrat i el MontsiA. linguin dinamiques sociolingüísti- 

ques prou diferents. Pel que fa a Viceiit Sanz, voletn 
dcstacar que és aiiitir. entre altres obres del llihre de 
cnntes Crrjnir/rcr<v p ~ r r l r r ~ l ~ ~ s ,  publicat 1';lny pzissat per 
Edicions del Bullent del País Valcncii. Aqucst rccull 
de contes. a part de I'innegahle interes litcrari quc 16, 
Cs cspecialment atractiu en I'aspecte lingüístic. ja que 
Sanz, quc recrea un passat imaginar¡ recent de la vila 
de Traiguera. ha sahut trohar el punt jiisi entre iin 
model de llengua arrelat en I'ccologia del parlar de la 
zona i iin;i idea molt clara de la unitat de la Ileiigua. 
1.lihrcs com aqiiests són armes molt precioses per a 
demostrar quc no 6s veriiat qiie hi hagi un cara16 que 
s'acabi al Sénia i que hi hagi un vnlc,nr.i~i qiie comenci 
I«t just després d'aquest riu. 

Finalment. volem donar les gracies a Isal~cl Ohra- 
dós, del Scrvei Comarcal de Catala del Moiitsia, per 
la seva amabilitai i col.lahoració a I'hora de realitzar 
aquest monogrific, i a Francesc Gil. professor de ca- 
tala de Vinarbs per la seva paciiincia a I'hora d'expli- 
car-nos la realitat quotidiana del Raix Maestral. 

La situació 
sociolingüística 1 

a les terres de I'Ebre 
per Cinta Alcovvrro 1 

D esprés d'uns quants anys en que, des de I'admi- 
nistració autonhmica del Principat de Catalun- 

ya, s'ha fomentat la formació lingüísiica i s'ha adop- 
tal el catalh com a llengua preferent, podem 
constatar un augment molt destacat de la presencia 
del catala en imbits en els quals no era gens corrent 
o hé era poc hahitui~l: gestories, despatxos profcssio- 
nals. empreses privades de diferents sectors ... 

El canvi més espectacular es detecta en la retola- 
ció wmercial. la publicitat i les arts grafiques L'ús del 
catala en aquests sectors és majoritari. fins al punt 
que podríem parlar d'un percentatge d'entrc el 70 i el 
80% Considerem aquesta dada molt important, per- 
que es tracta de professionals que elaboren textos per 
a ser divulgats, i el scu comportarnent lingüístic crea 
un cfccte multiplicador. Aqucst percrntatge es veu 
superat en els rnitjans de comunicació. Premsa local i 

comarcal. revistes de publicitat, radio i televisió pre- 
senten els seus missatges en catala de manera habi- 
tual i. encara que solen reclamar assessorament lin- 
güístic. la qualitat de la scva producció és més que 
acceptahle. 

La funció que han exercit els professionals d'acti- 
vitats que tenen rcpcrcussió a I'hora de crear un mo- 
del i que s'han implicat de manera activa en la nor- 
malització lingüística ha estat essencial, pcrque, 
d'una banda, ha ajudat considerahlement a eliminar 
reticCncics per a I'acceptació d'un esthndard i, de l'al- 
tra. ha contrihuit a incrementar les actituds favnra- 
hles a I'ús del catala fora dels imhits privats i en les 
comunicacions fnrmals. Fins i tot no seria exagcrat 
d'afirmar que han jugat un paper molt important en 
la conscicnciació de la pohlació quant al sentiment 
de pertinenca a una mateixa wmunitat lingüística. 



Evidentment, hi ha molts altres sectors que han 
incidit de forma clau cn el procés de normalitzar el 
país. Escoles púhliques i privades, academies de for- 
mació per a adults i, en general. moltes de les empre- 
ses de scrvcis de capital privat han decidil comunicar- 
se amh clienrs i usuaris en la llengua quc cls 6s prhpia 
i. a les nostres (erres, en aqucst aspecte juguem amb 
avantatge. 

Queda encara molt de camí a fer. Hi ha sectors cn 
cls quals cl catala només s'usa en determinadcs co- 
municacions i en situacions en que cl nivcll dc forma- 
litat és molt reduit. Posem per cas els transports els 
concessionaris de cotxcs, moltes autoescoles. mútues 
d'asseguranccs. bancs ... Podem trobar la informació 
escriva en castella. nientre que I'atenció oral als 
clicnts i usuaris es fa en catala. 

En un altre aparlat constanen els serveis de I'Ad- 
niinistració estaliil. Encara quc s'estan fent esforqos 
per catalanitzar-los. al nostre temtori són més [re- 
qüents les actituds de molts professionals que mante- 
nen un tradició lingüística castellana. que ells mateixos 
no qücstionen i que pocs administrats discuteixen. 

Per a tractar de la situació sociolingüística en un 
territori. convé descriurc ahans les seves caractensti- 
ques: socioculturals. econbmiques. geogrhfiqucs.., 
amh les diferencies entre la part de I'intcrior i la de la 
costa. A I'interior es concentra una pohlaci6 amh ac- 
tivitats humanes tradicionals: agricultura i empreses 
agroalimentiries A la costa. els efectes del turismc i 
I'increment de p«hlació han influit notahlemcnt en la 
dinkmica social dels seus municipis 

Cal destacar, pera tot el conjunt del territori. I'es- 
cassa immigració com a punt essencial pera entendrc 
la situaci6 lavorahle del catali. Una industrialització 

Comarsues 

centra$ 
dels Paisos 

Catalans 

reduida i cl prcdomini de petites i mitjanes empreses 
de caractcr familiar i arrelades al país contrihueixen 
als hons resultats de la majoria d'actuacions sohre 
normalització lingüística. 

Si prenem com a referencia Ics dadcs dels cens 
del 1991 -les úliimcs que hi ha puhlicades quan es- 
tem pendcnts dc Ics del 1 9 9 6 ,  observem que, en els 
usos orals, cstem molt per sobre de la mitjana de Ca- 
talunya. mentre que en I'ús escrit estcm en un nivel1 
equivalent a la resta del Principal. 

L'entéfi El sap pnrlar El rap llcgir El saa erriure No l'cntfn 

YYYLi Y2 "/o 75% 37% 1 'X. 

Ara bé. hi ha un aspectc que cal considerar sohre 
el codi escrit. A hona part de la població del nostre 
lerritori encara li costa d'acceptar un modcl estin- 
dard quan pren la decisió de fer el canvi lingüístic en 
textos fornials: és a dir. passar dc fer-ho en castelli a 
fer-ho en catala. Aixb suposa un entrehanc conside- 
rable a I'hora d'esicndre I'ús de la Ilengun en 101s cls 
imbits i sectors professionals. Cal enicndrc. perh, 
que cada cop hi ha més persones que comprenen la 
causa d'aquestes actitiids rcccloscs: el fet d'haver re- 
hut I'escolarització cn tina llengua diferent de la pro- 
pia. Aqucstcs persones veuen cada cop mFs clar quc 
la normalilzació d'una llcngua passa per I'iicccptació 
d'uncs coiivencions academiques que procuren reco- 
llir les formes més esteses cntrc els parlants d'una 
mateixa coniunitat lingüística. 

A p r e r  nostre, el fet de ser una zona dc transi- 
ciü. cl pesde la varietat dialectal. juntament amh al- 
tres circiimstincies histhriques. ha coniigiirat una 
condició sociolingüística que sitiia el conflicte en 

causes diferents de les 
que es presenten en al- 
tres territoris en cls quals 
I'ús oral csth molt per so- 
ta del nostre. Aquí s'in- 
terpreta com un avantat- 
ge el íet dc ser majoria 
de catalanoparlants i el 
fet que I'ús oral no s'hagi 
ahandonat mai. Aixb ha 
facilitat el procts de 
normaliizació lingüística, 
que. com se sap. consis- 
teix en dues fascs: conei- 
xement de la llengua i 
extensió de I'ús. 
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del riu SCnia: cls modcls utilitzats pels dos canals de 

tclcvisió (i sohrctot pc l  canal valencii) tcndixcn a ac- 

ccniii;ir la scparació ~*catalh-valcnci3>,. 

A nivcll cscolar. la zona del tortosí es vcu grcu- 

mcnt limitada a I'hora d'incidir en c l  modcl lirigüístic 

csciilar: no solament el ~irofcssorat i la iiorniativa so- 

hre I'aprenentatge de la Ileiigua depeneii de dues ad- 

ministracions difereiits. sin6 que, a i i i is els llihres de 

text que emanen de cada una de les dues adrninistra- 

cions estan fets des de la perspectiva I ix ica i mrirfolii- 

gica de la v;iri;inl de I;i rrspeciivii gr;in ciutst. amh I;i 
i lual ciis;i quc~ lcn  poicnciadcs i .  pcr a scgons qui, 

clcvatlcs a la catqor ia  de transceiidents- Ics di- 

ícri.ncics. i el tortosí i io  veu reflectides ciilloc les 

scucs peculiaritats. 

Nirigú n» duhta de la iiiiportaiicia de I ' i rea del 

tcirtosí con1 a tiexe d'iinió ainb el valencii. Pensem, 

per tiint. que com niru presknciii doneni a ellh que ens 

és propi, in&s contrihiiirem a Iii percepciú gencriilitzs- 

da de la unitat de la 1lt.ngiia catalana. per sohre de les 

divisions piirciment administratives. 

El model de  llengua a I'aula 

En c l  context escolar. el palier del doceiii con1 ;i 

modcl lingüísiic 6s esseiicial. Les actitiids del professo- 

rat respecte de la Iletigiia poden doiiar Il«c 21 i in  curri- 

culuni ocult facilment nssimilable (i nivel1 inconscirnl. 

Mass;i vegades. lai i t  prokssurs c«m alumncs iri- 

Iravaloren la propia vnrielat geolingüística i. de vega- 

des. n o  dikrcncicn entrc allh que es  un harharisiiie i 
all i i  qiic Cs iin;i variant pcrfec1:inieiit peiiuiiia. Segons 

com s'cnfoque la qüestió. es pot arribar a pi-oduir 

una suhstitucií, lingüística iiiterna a la propia Ilengu;~. 

Els alutnnes. ja des del.; iiivells educiitius més hisics. 

infravaloren la priipiii \,iiriiint dialcctnl. Ili ha niolta 

insegurctat sohrc qiiincs Iormcs són c«nscq,kiicia de 

les inlliifncics clcl castclli i qiiines siin formes total- 

mcni viilidc\. I>cs de molt avint caldria fer activitals 

quc ajudcsscn I'alunine a prendre con.;cii.ncia dc I;i 

scua variant. dc I'estandard. (1cls elcments de la va- 

riant que siin cstiindarii~iihlcs. elc. 

S i  haguéssciii de Icr uii:i rapidii tipificiici6 del 

(cniiniciis que c i  produixeii en el modr l  dc 1lcngii:i 

doceiii que s'usa a I'aula ( i  tamhC. pcr cxlcnsiii. en c l  

model que usen els iiliimrics) cris troharíeiii: 

i i )  Pnilcssores i prcifessors que handegen solii- 

cions prhpies de les nostres coniarqucs. quc s6n per- 

lectanieni nrlctliiades, i cs passcn sisteiiiiticaiiieiit a 

solucions del catala ceiitral. m i s  diviilgades i presli- 
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gindcs pcls niitjans de coriiiinicació. Eii el i i i i l lor dels 

casos. proícssorat a qui aqiiesta sitiicició d'endo- 

digli>ssia cls prirl;i ;i psr1;ir cn occiden1;il i n cscriurc 

en i~ r i cn l i i l  o ii rcal i tz i r  frcqücnts ultracnrreccions 

(p.c.. dir  'nieva' c i i  Il«c de 'meua'). 

ti) Prolessores i prolessors que usen a I'aiila iin 

niodel dc Ilciigua niasszi col.lotliii;il i, :i mes. lnrcit dc 

ciistelliinismes. pcrqiii. pcriscri que c l  catal i  que seni- 

pre han usa1 a i i i \~c l l  de c:irrer ja esta hé. 

e) Prcifessores i professors que barresen cls do.; 

niodels atiteriors. 

d)  Professornt de Llcnguii que té duhtes a I'hora 

de realitzar I'asscssoraniciit lingüístic de la resta del 

clnurtre i Fins i tot a I'l iora de proposar un modcl de 

llcngua a I'aluiiiiiat. N o  es té g;iirc clnr com hii dc scr 

I'cst8nd;ird qiie s'Ii;i de lrnnsnictrc en una situaciii 

;ic;idkmic;i i es diihla sohrc que és corrccte i qui' i io  

ho Cs. 

No cs tracta. ni nlolt nicnys. de íer tina crit ic;~ so- 

hre el prolessor;il. Si iilgii ha 1luit:rt per la catalaii i t~a- 

cií, de I'c\crila. Iiii est;it el col-lcctiii dc professrirs i 
professores. D e  tota mcincra. el conjiinl del pr(ifcsso- 

rat n i  6 s  Iioniogeiii n i  c i í l i  cscrript de ccrts condicio- 

niinis dc Iii scua tasc:i. N o  to i  el profcssoral. n i  de 

hon tros. te ui i  h r ~ n  coneixemcni de Iii Ilcngu;~. E1 

pro1essor;ii no h;i tingut un hori apreiieritatgc de la 

Ilcngua prhpia. i qiian Iii Iia popiit accedir a corrc-cui- 

ta I io ha fist d'iina m:inerii nionolíiica, scguirit Ics 

17au tc~ Ic I  c:IIBI~ central. que iiiipera en la iiiajoria 

dc graiiiiiiiques. De  forniaci6 socirilingiii.;tic;i cnciira 



n'hs tingudri menys i aixh ha portal a valornciiins ne- 
gativcs del hloc dialectal occidental i, més concreta- 
ment. de In priipia vririant. Pero, mirat puntualmcnt. 
encara podem trohar casos més greus: aplicant la for- 
mició que vnii rehre. hi ha alguns professors i profes- 
sorcs que usen el castelli com a llcngua vchiciiliir. es 
produixcn casos d'interposició lingüística eri les cliis- 
ses de Ilengücs cstrangeres. es presenten a I'alumnat 
apunts i proves amh dcfici&ncies gramnticals ... Aixi. 
el centre escolar. I'espai niirmalitzarlor per excel-len- 
cia. csdevc el1 mateix focus potencialmcnt irradiadiir 
de conflictc. 

A tot aixii s'afcgixcn uns llihres de text fcts sc- 
gons el model del catali central. aspecte que resulta 
cspccialment greu en els primcrs anys d'esc«laritza- 
cid i que accentua el fenomen d'cndodigliissia. Cal 
recordar' a mes  que I'ireri lingüística de la nostra va- 
rietat geogrifica dephn d'administracioiis diferents, 
cada una de les quals aprova cls sciis propis llihres de 
text. És  un aspecte que ja ha aparcgui en I'apartat 
anterior. quan hem constatal que les pcculiaritats 
propies sovint estan ahscnts dels materials iinprcsos. 
1 aixii resulta especialmcnt grcu en el< xiquets i ui- 
quetcs que crimencen a fer I'nprcncntrit~e de la lecto- 
escriptura amh uns mriterials poc acostals ;i la seua 
realitat lingüística. 1 no s«ls riix¿). sin6 que cls malei- 
xos infants van a casa i corregixeii els pares: ?<Aixii 
no es diu granera, que cs diu r.st.r~rirhrn,>. «Al llihrc 
posa gi~inei~:  rohoca esta mal dit,,. 

El tortosi 6s un parlar de transiciíi: es troha. per 
tant. en una zona d'intens creuameiit d'isoglosses: aix¿i 
diíiciilta l'estandarditzaciíi de les nostres forincs. sohrc- 
tot de la morfologia. Pr«hlcmcs rlerivats de I'ús de Ics 
formcs propies dels demostratius ('este'. 'esta'), posses- 
sius ('mon'. 'ton'. 'son'), ordinals ('quint'. 'sext'). article 
('lo' com a forma masciilina). proiioins fehlcs ('mos'). 
morkilogia verbal. etc. crccn insegiretats 

Tant a I'aliimnat com al profcssorat els seria rela- 
tivanient facil rc:td;ipi;ir una mica I'estiind;ird escrit 
quc usen. pero a nivel1 (irti1 la cosa es coniplica has- 
tan1 mes. La llengua oral iin s«l;iment es treballa poc 
a classe, sin6 qiie a m e s  hi apareix un niodcl amh ele- 
ments mnlt difercnciats: al costat de formes cultes 
s'uscn col~lorliiialismes, castcllanismes i vulgarismcs. 

Per aixii Cs tan important diferenciar els diversos 
registres del Ilcngualge. Accedim al itión a través del 
registre c«l.loquial, pero ningú no dubta que. a 13aul;r. 
el niodel dc llengua hisic ha de ser I'estindard. 1. evi- 
dentmeiit, no cs tritcta d'inventnr-nos un estandard 
paral.lel. L'estindard -;imh tots els condicion;tnls 

que tk en el cas de la Ilcnguii ciital;in;i- j;i hi és: es 
tracta de donar presencia a aqucllcs rormcs nostres 
que són estandarditzahles. En cst canip resulten es- 
pccialnient útils con1 a hase de trehall Ics pr«piislcs 
i.'r*siri~iriiirti or.cirien/íil. dc Joan Brltran. La II~r,gifu 
llel n~ii.r Ehrv i 111.1 Moi7r.~i<i. Un iwodel de Ilrripira 
u,sr~iiidor-ri nr111. d'Albcrl Ar;ig«nes. i Iirro. Vr~cohiilriri 
iii.for~til i ~l'oriiil/.s d~ IPS t ~ r r ~ s  (le I'Ehrr. 

No s'ha de confondrc ccnui i eslindard. Hi ha 

mciltes formes genuines, tan1 a nivcll oral c«m escrit. 
que icnen el seii paper diiis del registre c«l~l«qui:il. 
pcrh que cal sacrificar quan som eii uiia situació m6s 
fnrnial. Freqüentment I'ensenvaniriit de la Ilcngua 
s'ha niogut dins la cliialitrit correctel incorrectc. mcri- 
Ire que la prohlciniitica cal plantejar-la en termes d'a- 
dequatiinadequat. 

Grups de treball de 
professores i professors 

Des de fa tenips ha vingiit I'iincicinant un grup de 
trehall de professorut d'educacid primiiria \,inciilrit al 
Movimenl de Renovació Pedagh~ica. PiI que I;i ;i Se- 
cundiiria. durcint el? cursos escolars 1'193-94 i 1994-Y5 

es va cstar rciininl a Tortosa un grup de pr«fcssirrcs i 
professors de Ilengua i literatura catalanes dcls cen- 
tres d'enscnyiment seciindari de les cnmarqucs del 
Baix Ehre. el Montsi; i 1;i Terra Alta. els qunls van 
constituir el grup de trehall <.Llengiia docrnt n Ics 
Terres de I'Ehre.. (ir«mogiit pel SEDEC i assessorat 
per Pere Navarro. profcssor de I:i Lhiversitat Rovira 
i Virgili. 

A mCs d'altres aportacioiis intcrcss;ints. iiqiiest 
grup de Irchwll ha ac«nsegiiit de fixar una Ilist;~ dels 
amhits ori s«hreiot el correspoiient profcssorat de 
Ilengua catalana i lilcraiiira ha de trehallar mCs in- 
iensamcnt. En síiitesi. cls trehalls que la Ilista prcscn- 
ta són: 

-apr»fundir cn el coneixenient del modcl de Ilen- 
gufi usat pel profess»r;it ;i I'aul;~: 

-aprofundir en el coiieixcmcni de les característi- 
ques de I'ús lingiiístic de I'aluinnnt: 

- analitzar les prohlcmitirliies lingiiístiqucs mCs [re- 
qücnts a I'aula: 

-aclnrir lo1 allii qiie és ndrriissihlc (i que. per tant. 
es pot usar) i 101 al16 que cal evitar: 



- analitzar les proposles fetes pel IEC i per altres 
autoritats lingüístiques: 

-classificar segons els diferents registres alli, que és 
genuí. pero que iio sempre és estandard 

- cstahlir criteris unitaris útils a I'hora d'assessorar 
la resta de professorat. sobretoi pel que fa a I'ús 
d'un estandard que dignifique les variants prbpies 
d'estes terres: 

- fcr arribar al IEC les proposles i o b s c ~ a c i o n ~  sobre 
la riostra situació lingüística perqu? cs pronuncie. 

- assessorar la resta de companvs i companyes per 
tal que: 

no degraden la Ilengua: 
milloren la seua expressió lingüística: 

9 usen les variants prbpies de la zona admisibles 
dins d'un nivel1 estindard: 

- fer una tasca de coordinació: 
entre el professorat de Llengua del centre; 
amb els altres seminarisidepartaments del cen- 
tre: 
anib els centres d'Educació Pnmiria. ja que no 
es pot estar fent coses diferents en les difcrcnts 
etapes; 
ariib el professorat d'Educació Infantil. ja  que les 
fitxes per als primcrs anys estan fetes scgnns la 
varietat central; 
entre el prorcssorat de llengua de Ics Tcrrcs de 
I'Ehre; 

- recollir els principis lingüístics i sociolingüístics 
dins del PEC i dcl PLC de cada centrc; 

- treballar prompic amh I'alumnat. segons les seues 
capacitats. tot el que fa referencia a I R  vanació lin- 
güística (varietats geogrifiques i varietats socials) 
per tal que tinguen una visió implia de la qüestió 
lingüística: 

-elaborar materials que puguen ser útils al profes- 
sorat dels centres: 

- promoure que els niaterials i les proves que es re- 
alitzen als centres es facen lenint en compte les 
par;rules i la morfologia propia de la nostra zona i 
que. de manera especial. el professorat de llengua 
incurporc aquests criteris a Ics seues classes (p.c.. 
adaptant dictats, etc.) i en faca difusió: 

- animar els responsables de les publicacions que es 
fan als centres (i també fora) a usar i difondre un 
estindard cohcrent amb la nostra variant geogri- 
fica: 

-aprofitar espccialmcnt I'avinentesa que siiposa la 
implaniació de I'ESO a I'hora de disminuir la in- 
cidbncia del llibre de text i d'elahorar matcrials 
propis; 

-fer intercanvis amh centres d'altres indrets del 
Paisos Catalans per eliminar possibles prejudicis 
lingüístics: 

-procurar que en els cursos d'actualització lingüisti- 
ca i en els cursos complementaris per al proresso- 
rat hi haja reflexió sobre estes qüestions lingüisti- 
ques. 

Totes cslcs tasques demostren que la feina que 
queda pcr fer 6s ahundant i qiie es ncccssita la parti- 
cipació conscient i decidida de tot el professorat. És 
iiiolt importan1 cl trchall coordinat i continua1 que 
generalitzc cn cls nostres centres i en el nostre en- 
torn una millora de I'ús lingüistic. En cst scntit, com 
més rigor Iingüistic es tinga i com mis s'use un estin- 
dard amb les formes prbpies del tortosí en l'hmhit cs- 
colar. mCs es contribuiri a eliminar inseguretats i. per 
tant, a prestigiar I'ús de Ilcngua catalana i a fer-ne 
tangible la continuytat territoral i la unirat. 
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La Ilengua estandard 1 
a les 

concepte d'<~,sr~irirlrirri 
i s'ha vist la ncccssitat d e  codificar la Ilcn,pa oral i de 
distingir-nc diferents registres. 

Com que reslment n o  hi ha un vcritahlc cstin- 

dard cntali (oral) -1ierquk no hi hii iinii comunica- 
ció interregional efectiva-. la veri1:it és qiic. fiiis fa 
hen poc. els parlants de les Terres de I'Ebre nomes 

disposhvem d e  models codificats pensats per o tiprc- 
iients d e  la llengua cscrita del dialecie ccnirnl i que 
el.; modcls orals exemplars en que es  podien bastir 

eren tatnhé d'este dialecte. 
A srans lrels podcrri dir que a les Terres dc I'Elire 

hi ha hagul tres concepcions de Ilengua literaria difc- 

rents que, en la practica. mosircri diferents models d e  
llengua esiinrlard escrita: la locr!li.vr(i (qiic rcilcctia la 
Ilengu:r col~loquial). la cuilfrrili.srti (qiic iriiitn la Ilen- 

gua literaria del Princip;it) i In riiirrir (que comhina I:i 

llengua liter2ri;i del Priiicipal i del Pais Vrilenci;~). 
I>esaparcgudn la primera cn la pr:ictica escrita. 

actualment hi ha  tino Iluiia pcr substitiiir el iiiri<lel 
coirroli.~rri -Lisa1 pcr escriptrirs con1 Cieriirtl Versés. 
que dcfeiisa uiia Ileiigii;~ escriiii uniiiirrrie. a la qual el 
dialecte local pot fer aportacioiis Ikxiques per tal 

d'rnriquir el conjuiit d e  la Ilengiia- pel niodcl rnirr 
d c f e n s a t  per gramitics ccim Joan Reltran. qiie pro- 
posa una Ilcngua polirri6rfica. d e  la qii;il ciidascun 
dels dialcctes puga escollir les I'ormcs mes apropndes 

a la seua parla col~lorluinl pcr tal d e  ~ a r a n t i r  la unit;it 
d e  la Ilengua. 

Terres de I'Ebre 1 
per Albert Arrrgoricís Snlvcrt 1 

Pel que fa a la Ilcngua csthndard oral. podcrn as- 
segurar que hi ha unaniniitat a conservar la fonetica 
propia que la mateiva convencionalitai d e  1'ortogr;i- 

fia catalana ja permct, i 1:imhé a iiicorporar-hi el li.xic 
dialectal que siga lesitini: peri, hi h:i cncara una forta 

resisiencia a substituir la morliilogia usual en la Ilcn- 
guii literaria per les formcs propies i ublis;idcs de la 
Ilengua oral d'est;i i ona  coni. pcr sxcmplc. tiiei,(i, ho- 

r>te.s. .seriw;.r, p(ir1;. etc.. per III(,!III. /ir~~~i(~ti.s. ,serlri.~, por- 
le, etc. 

L'ensenyanirnt del catali  que actuiilmcnt es fa. 
centrat h2sicamcrit en la Ilengii;~ escrita i amb el su- 

port de llibrcs editats a Biircclona. con1 t;imbe I'om- 
nipresencia d e  locot«rs del dialecte ccniriil en els 
mitjans de cr~municació orals. res d'aixh iio Iia fe1 

canvisr d'(ipinii5 la gent més gran. que eiicara pensa 
que no parla catalii ( o  rliic no parla n i  catali  ni valen- 

cii): i sí que aixfi. pcr un cantí>. ha fet creiirc a niolta 
gciit que parla nial;iment el catali  (o el vtilencii) pel 
fet de n o  haver-lo cstudiat. i .  per I';ilirc. ha fet creurc 

ii q i ~ i  j;i n'hn estudia1 que mots ciim rrr~irr<~, 11;~. rrlc,~- 
p1i.v-nliir o toir7ritn són simplcment iticorrectes. 

Tot aiu0 explica. com dei;i fa uns anys .liian Bel- 
tran. quc Ics rhdios, televisions i prcnisa locrils pre- 
senlchscri <<un poti-puti de loenlisnies. harcelonisnics, 

castcllanistiics i viilpirismes de tota nicn;i t i i n t  d e  
iipiis Ikxic. com, siihretot. morf»lOgicx que cscanda- 
litzav;~. 

La proposta de llengua cstandard oral de I'lnsti- 

tut d'Estudis Cn1;ilans crcc qiie p«t ser de gr;in ajuda 
per a corregir estos seiitiiiienls d'inlcrioritat i iiisegii- 
rctat lingüísiica que vivini :i Ici Terres dc I'Ebre. jn 

que permetrii d'aiigmcntar la cultura gr;im;iiical de 13 
pohliicii,, no solarnent d'estes icrrcs sin6 1:iiiib;. la 
tl'altrcs terriloris qiie iictu;ilmcni [ienseri que parlen 
el catali  millor quc ningú. 

Esta nova noriiiativa 6s llexihlc (pesque té en 
coriipte cinc grans v;irict;its dialectrtls del csiiila i dis- 
tingix diferents graus de fornialii;il). presenta no\.c- 
tais (per exeniple. 1;i prrinunciacifi del siifix -isro) i 
taiiib? rcctilicacions (per eiemple. el niinicrii i k ~ s  fe- 
rncní. cls ordiiirils i~itirir, .se.vr. cte.) que normalmeiit 



són hen rebudes, i és provisional, cosa que pcrmet la 
possihilitat de rectificar-la. 

Pero tamhé s'ha de suhratllar clue és incompleta, i 
no tan snls perqut. el IEC no ha puhlicat els fascicles 
de sintaxi i Ii-xic, sin6 perquk els criteris d'udmissiú 
no estan claranient definits i hi ha també les Iogiques 
ahsi-ncics que. pel fet d'existir. crccn un huit que cal 
solucionar prompte. Entre les qüestions pendents, 
dcslaquem les següents: la pronunciació d'una ir htu- 
na en mots com collir, rnt(ilí, cte.; la pronunciació d'u- 
na i davant la g/j inlervocalica (hoja. prig@& etc.): la 
proniinciació dels dígraf ix en estrangerismes com 
hnixix. hr!i.xanieL etc.; I'elisió de la vocal de I'articlc el 
i dels pronoms el, rni. et, es, e11 darrcre una vocal (el 
parr i (eJlfil1); les combinacions me h(1, ir Izo, se /!o. 
etc.: les combinacions I'lii pcr Ir1 hi o li ho, i n'lii per 
liN: la comhinació los ho equivalcnt a els el; la dc- 
sintncia e del prescni de suhjuntiu (sigrte, caigire, 
etc.); la cunfusió entre les persones 4 i 5 del present i 
de I'inipcrfct de subjuntiu (port:ssern. caigil<'sserr. 
etc.); les formes criiir, crzie.s, etc.; i no hi afegim cls 
dubtcs sobre I'ús dcls prononis relalius, preposicions. 
conjuncions. perquk iio han aparegut els fasciclcs cor- 
responents 

Una vegada hcm tingut una normativa específica 
de la Ilcngua estaiidard oral, ens hem trohat que per 
als parlants de les Terrcs de I'Ebre la difusió i el coni- 
pliment d'csta normativa prcsenta una serie d'incon- 
venients. 

El fet que es tracte d'uii dialectc de transició en- 
trc el nord-occidental i el valencii fa que unes vega- 
des coiricidim ara amb I'un ara amh I'altre. Així. per 
exemple, en I'ús dc l'articlc lo. el tortosi coincidix 
amb el nord-occidental, i en I'ús del demostratiu este. 
aiiih el valencia. Pero tamhé ens trohem amh casos 
en que conviuen solucions dilcrents en el matcix te- 
rritori que alhora coincidiwen cadasciina amh algun 
altre dialecte, con1 6s el cas dels cardinals 17. 18. 19, 
que trohcm pronunciats <tdissetv (com en catalh cen- 
tral). ndesselh (coni en nord-occidcntnl) i «di.ssctn 
(com en valeiicia), etc.; o amb casos que dins el terri- 
tori no hi ha la mateixa distrihució del fenomen. com 
ara els plurals d'antic proparoxítons acahats en n. 
com h<jrnens i jrjvrn.~, que es trobeii cn tot el dialecte, 
pcrb no mlirgerls/mnrgev. que poden tiiidre fins i iol 
sigiiificats dil'erents. 

Per aixo, entrc altres coses, crec quc calia difon- 
dre les recomanacions del IEC qiie afecten nnrnt5s el 
dialecte tortosí en sentit estricte, cnm he fet en el ina- 
nual l.@ llengua del Baix F,'brr i del Mo~~lviii. Uri nio- 

(le1 de Ilerrgi~a rrtnndnrri orul (CNL-UGPL, Tortosa 
1995), si hé estic d'acord que és prcferihle presentar 
un model de Ilengua autknticamcnt polimorfic sense 
jerarquitzar. 

Una vegada supcrades les dificultats dc dcscripció 
de les prescripcions de la proposta del 1EC. poden 
apareixer altres prohlcmcs en la posada en practica. 
ja que I'acceptació per part de la pohlació és indis- 
pensable. 

Estos prohlcmes apareixen per les rliferents pre- 
ferencies dels difcrcnts models regionalilzats de la 
Ilengua escrita, per les dcsavinences entrc la normati- 
va de la Ilcngua oral i escrita. o pels Iímits estahlits 
entre la Ilengua estindard oral formal i informal. 

En primer Il«c, hi ha casos de desacord entre l'or- 
tografia vehiculada al País Valencia (o a les Balears) i 
a Calalunya. Una polemica innecesshria. potser. és la 
de si els parlanis de les Terres dc I'Ebre han dc seguir 
« n u  les Normes de Castelló, que proposen, pcr 
exemple. l'accentuació de les es segons la lonetica m- 
cidental (cafe. nios,~Pn, irileris, cr~néi.reer ctc.). Hi ha 
tamhé el cas del dígraf tll de mots com ame/lla. <.spnr- 
Ilii. grrntlla. etc., que valencians i halears escriucn 
amb cl dígraf tl. 

Un altrc cas és el del dcmostratiu e.71~. Pcr una 
handa. la normaliv;~ de la llengua oral admet la for- 
ma e . ~ t ~  (proiiunciat «esta davant de vocal) perh. en 
canvi. C I  nou diccionari del IEC continua donant no- 
més I'cntr;tda evr. 

Per últini. hi ha una serie de trets que la iiormati- 
va de la llengua oral reconiana només per als regis- 
tres infornials: en canvi, aquí es coiisideren propis, 
emblematics i. ti vegades. irnpussibles de suhslituir. 
És el cas de la pronunciació d'una e final. més o 
mcnys oberta. en mots com casn, etc.. típica sohretot 
del catala nord-occidental i que afecta pohlacions pe- 
riferiques del Raix Ebre i del Montsii (I'Ametlla, Rc- 
nifallet. Ulldecoiia) i gran par1 de la Tcrra Alta i de la 
Ribera d'Ebre. 

La snluci6 de tota esta prohlcmitica +uc avui 
en dia esta totalmeni despolititzada. perque Tortosa 
ha pcrdut el protagonismc com a capital cultural i 
e cono in ica  crec que esta en mans dels mestres i 
dcls periodistes. Cls primers, dedican1 més ;itenció a 
la Ilengua oral i a les varianis dialectals, i els scgons 
creant mitjans dc comunicació intercomarcals (com 
6s el c;is d'EMIJTE. que integra les emissores muni- 
cipal~ dels Haix Ebre i del MontsiB) i tamhé altrcs de 
nous d'abast iiitcrrcgional: i. tots plcgals. ensenyant i 
posan1 ;i la practica un veritahle catala estandard. 
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A m b  59.780 habiianis I'any 1991'. la  comarca ex- 

perimenta unli evolució demogrhfica tendent al crei- 

xernenl rle la cnnceiitració en I'areii l itoral. i al clcspo- 

blamcnt progressiu dels nuclis de I'interior. D c  fct. els 

dos principals municipis, Vinarhs i Rcnicarló. concen- 

tren aproximadameni el 65% de la  població: mentrc 

que en cls nuclis del Ballestar. e l  Coratxar i Rcl  el 

pr«cCs de dcsliohlaiiient ja s'ha consiini;rl. Pcr tarit. es 

p o l  parlar d'iina certa drinliiat s«ciolingüísticn entre 

I'i i iterior i la  costa. rluc ve ;i supcrposar-se a la varia- 

ció geogr:ifica. Si ;I I'interiiir pot  parlar-se d'esiructu- 

res l ingii ist iqi ici conservadores que rcspiincn 3 un3 

esciissa influi.iicia exteriici. a la c»\t;i I;i diiiaiii ica l in- 

güística apunta a la innoviici i~. A nies. a V i i ia rb i  i Be- 

nicarld es detecta iin;i crcixciit recessib de les frirrncs 

de vida trsdicirinalc i agricoles. cosa q i i r  nlciv«rcix la  

cons«lid:ici6 de classes i grups sucinls puramcnt ur- 

hiins. cntrc els quals s'hii iniciiit un fcnomeii relaliva- 

ineiit receiit de hilingüismc. concreta1 en un  c;invi dc 

Ilengua constani. Aqucst feiionien. inipensahlc ;I I'in- 

terior. Cs c;irnctcrístic de qualsevol i r e a  urliaiia del 

domini  lingüistic. encara qi ic a l  lJ;iis V;iIeiicii e1 pro- 

cCs potser 1;. iincs caractcrísliques especificliics: el 

parlant mescl;i i i idiscriniii iadaineiit erlriiciiirch l i i i -  

giiístiqiics ciitalanes i castelliines. E n  c l  cns del Bi i ix  

Maestral. p i ~ d r i a  p;irl;ir-se dc fiisc ineipient cn pr(1ct.s 

de consolid;icifi. 

Les apiirlacions iiitis receiilc en el c;inip [le In  so- 

ci<ilingüistica ei i  rclacifi al H;iix hl;icstrat' s'liaii i i ite- 

ressat de moncr;i pri<ir i i3rin o tciiigeiiciiil en I';iclitud 

dels parl;inls cri rclnció n I:i Ileiigic;~ que parlen. Segii- 

r i imcnt que aqiiesla consci2nci;i a la qual I ie i i i  al.ludit 

mes atiiunt i s  I'aspecte qi ic mes pot  informar-nos so- 

bre  la  situacib sociolingüística de 121 comarcii. El fet 

de lractar-se d'una zona frrintcrcr;i. itllunyada dels 

cciitres admiiiistratius. I;I que sovint alguns estriits so- 

cials ai i ih un;i menor fiirmacib liiigüístic;~ c»nl»ngucri 

c l i  ccinccptcs de Iletigua i piirlci. i c i  ccinsidcrcn des- 

vinculats tan1 de In identi1;il cntalaiia coi i i  de 1:i vii- 

Iencianii. I\ nqiicil;i i ict i tud se sul>erposa I'elccii\~itiit 

rlc la  dcmarcncib adniinistr;itivii, crciscnimciit, qiic 

va generan1 una c«niciCnci;i d'adscripcid lingiiisticn 

claramcnl v:ilciici:iria i. niolt iiiés sovini del que es 

podria esperar. secessi«nisiii: la idcntitat lingüística 

del  catiil:~ n o  t.s gcns clara almeiiys entre e l  gri i ix de 

la pohlaci6 adulta. Afegini  a aqiiesi panorama e l  
mcnystcniment de la  Ilengua pri ipia davant la  coiisi- 

deració que es dispensa al castcll&, i t indrem e l  rr1r;it 

aproxima1 de la situació: una anormiilii;il cultural 

c«rresp«ncrit a un  territoi-i d'iina cr~munitat  authi io- 

m a  en que la  norrnalitz;icii> lingüística rio ha passat 

mai de ser i io~ii intr l .  si Cs que algiii i dia vri ;irrihirr a 

formular-se. 

Cs en aquest pi int que es posen en cvitl>nci;c les 

ccintradiccions de la situ;tcii, s«cicilingüística qi ic anii- 

litzeni. Per drimiint dc la seiiipre nddii id;~ rcl;iciú kimli 

la Tortosa episcop;il. que a\:ui pcidem con\idernr deli- 

nit ivameni caducada: per diiniunt ilcls viiicles ci-erits 

pcr I'cmigració c i  C;ii;iliiny;i al Il;irp del seelc XX: pc r  

daii i i i i i t  de la presCncia dcls tiiitianc de coniiinicnció 

del Principal. d';iltra haiida seinprc convideradi1 iior- 

mal si lcni in c i i  compre que el principal repetidor de 

iclcvisicí scnipre Iiii est;ii c l  del bleiiitcaro (e l  m;iicix 

que permet de vci irc la rclcvisid v;ilcnciiin;i iiI sud de 

Vatalunya); pcr  dnniuiit de 101 aixi i  s'im[i«s;i 13 d i n i -  

ii i ica de In rcalitat políticri-;irimiiiislliiti\n autonhnii- 

cci. qiie gener-a cficacmcnl uri t i p~ is  d'identitirl c<~he-  

rci i t  cinih la siii i i ici6 snciolingüíitic;~ qiic hci i i  csliiic- 

<al. E n  iirliicst scnlit. la  pene1r;iciG de 13 televisi6 v;i- 

Icncii i i i :~ pot c«nsider:ir-se un factor altaiiienl cfeciii i. 

1 ~ r q u 2  triinsniet alhora I'adscripció v;ilenci;iii;i i e l  

caoc lingiiíslic. 

Scns diihtc. es tracta d'iin f;ictor ni& efectiii qi ic 

no p;is I:i implant;iciii. ;I I'cscola. de les aiir1nien:idcs 

l í t i ie i  d'cnicny;inicni en valenci:~. Si hi. Cs vcritat que 

c l  princip;il ~ i i i n l a l  anih t ~ i i ?  conipl i i  ;i\.iii per i iv i i i  la 

pcrsist?nci:i del catiilii i de Iir coriscii.iicia de crimpiir- 

t i r  una 1lengii;i c«rniiii;i. al h i x  Macsti-at i ;iI l'ai, Va- 

lencih. és I'cnscnyarncnt de Ici Ilengua pri ipia i cn la  

Ilengiia priipia. tainhc! és verii;il que eiicnra Iii ha 
molt  de cnnii per recfirrer. A i x i i  si i i o  volei i i  tindrc en 

conipte cliie I'cxist?nci;i de líiiies d'ensensnmcni c i i  

calola i ciistcll3 iinplica e l  peri l l  de gciier:ir col.lectius 

socials sepnrats. justameni ;illii quc es va evitar en- 

prcsstinicnl en Iii l lc i  de riormalitzac~fi lingiiíslica ea- 

tal;ina rlc 1983. A ines. es dónci el c;ir que aquestes lí- 

nics d'ensenyii i ienl cn  valcnciti rcsulteii rindre. a In 

coiiiarcii i en el c:~s de I'enseiiyamcnt seciindari. u n  

descnvolupanieiit reccnt (des rlc 1993). molt  i i i inori- 

la r i  i cn condicione tlc prcclirictat. ¡%o es pot ;ifirm;ir 

'MÓDL!Lo DE PKOMO('I~~N Y IIESARROLLO DI?I. MAF.STRA'I: O,~i~rii,,iiilri,l~~~ rerrrr\rn cri t.1 .\l<.~rrrii,qr>. EJ. h,l.FD. i l c l  
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que el panorama siga esperancador. En I'enscnva- caricter popular i tradicional de la fcsta, donen més 
ment priman la presencia de les dues Ilengües oficials cahuda a I'ús del catala col.loquial. Scns duhtc. I'allau 

segueix una orgiinització marcada oficialnient. rclati- que suposa el turisme de temporada passa senzilla- 
vament mts  equilibrada, pero que. tal con1 diem, no 
té continuitat. 

Podem fer menció. tamhé, dels usos lingüistics 
dels niitjans de comunicació de la comarca pcr vcure 
que, tret de compiades excepcions entre les quals 
destaca la puhlicació periiidica I,rr Veir dr Renicarl(5. 
integramcnt cditada en catala, la tonica general es 
mou entre I'ús cxclusiu del castelli i I 'alternan~a a la 
r idio i cn alguns rriitjans escrits. La publicació vina- 
rossenca El Roix Mae.srr[~r, pcr cxcmple (potser el 
primer inlcnt de puhlicació escrita d'ahzisl comarcal, 
que ii» Iia iingut kxit). era editat integramcnt cn ciis- 
tella. tret del nom. 

Pcl que fa a I'Administració, si ht. en segons quina 
documcntaciii oficial s'ha optat Iicr la duplicitat del 
hiliiipüismc. en realitat existeixen els niateixos impe- 
dinients que es poden dctectar a tot arreu (pnlicia i 
justicia hisicament) per a I'ús del calali. 1 no cal dir 
que cls hhhiis lingüistics de I'Administració estatal. 
autonomica, pn)vinci:il i niunicipal. continucn sent 
els mateixos que hi ha& ahans de la promulgaciú de 
I'Estatiit d'Autononiia i de la Llei d'ús i Ensenyamciit 
del Valcnci;~; una Ilei. aquesta darrera, que no  va ser 
mai portada ínteprament a la practica i que avui I'ac- 
tiial Adniinisiració autonomica té literaliiicni amaga- 
da davall de la catifa. TamhC f s  veritat que hi ha cx- 
ccpciuns: cls pregoiis per mepfoni;~. als pobles són 
seniprc en catsli. pero ja es veu que cs tr;icta de ca- 
sos escassament rcllcvants. La documentació que 
produeix I'Adtninistració prbpianient comarcal i la 
dcls municipis (acies de les sessions hans. comunica- 
cid directa amh la ciutadania. etc.) és feta cn ciistelli 
gairehé en la scva totaliiat. Val a dir. tanmateix. que 
aqiiest fet es deu a la inercia que marquen les admi- 
nistracions siiperiors, avui per avui nclamcni decidi- 
des a menystcnir la Ilengua del pohle. 1 n« cs pot dir 
qiie la pauta la marque I'Administració estatal (Ili- 
senda. Segiiretat Social, Inem). pcrb síque el panora- 
ma polític actual en I'inihit autonoinic c«ntrihueix i 
contrihuiri a consolidar encara més aquesta situació. 

Fintilment. encara ens cal fcr mencib de la situa- 
ció culturnl. k s  difícil definir quina és I'opció lingiiís- 
tica del carnaval de Vinarbs. pero putser és il-lustra- 
tiu que I:i weh d'lnternet (http://www.tclebaseees/- 
sigev) que tracta d'aquest tema, generada des de Vi- 
narhs mateix. és integrament redactada en castelli, 
tret de la capcalera. Potser les falles de Bcnicarl6. pel 

ment per damunt de la frigil presencia púhlic;~ del 
catala: el castcll2 és molt majoritiriament la llcngua 
de comunicació amb el turista. atesa la seua niajoriti- 
ria procedkncia estatal (gairché cl YO%, percentatge 
la qiiarta part del qual és proccdcni dels mateixos 
Paisos Ca1al;ins). Com a contrapunt. es poi pnrlar 
d'associacioris culturals com ara I'Alamhor dc Rcni- 
carlíi. tina consolidada associoció cultural que té 
qiiinze anys d'existencia i una IrajectOria rigorosa de 
fidclitat a la llengua i la cultura propies. A mes d'al- 
tres aclivitats dc dinamització cultural. I'Alamhor pu- 
blica la revista P~r.vstitlís i alorga premis de creació l i -  

Ieriria i recerca lingüística. Amh el temps i sensc 
gaircs suports oficials. 1'Alambor ha esdevingut, per 
prcstigi. el referent de la cultura fcta en cat;ili al 
Nord del País Valcncii. 

En síntesi, es p»t afirmiir que la situaciti sociolin- 
güística del Baix Macstrat és relativament contra- 
dictiiria. A unii realiiat catalanoparlani general s'lii 
ve a superposar un seguit d'influencies qu i  generen 
una consciencia lingüística desdihuixada e11 el con- 
junt de la societat i uiis hahits d'ús digliissics que fun 
que I'iis piihlic del catali en I'AdminisIriiciíi i en els 
mitj;ins de c»municació comarcals es Irohe en una fa- 
se previa a la normalització. Aixi. ~ i ~ u c l - A n g e l  Pra- 
dilla. scguraiiient cl qui ha estiidiiit inés a fons el ca- 
tala d'aquesta irea. apunta la disjuntiva de futur amh 
que ha comenqat a trohar-se el catiil5 a les comar- 
ques del Montsih i el Baix Maestral: dinamiqucs so- 
ciolingiiístiqiies divergcnts que tenen con1 a factor 
iiiés signific;itiii 1:i progressiva adopci(5 d'estindards 
diferents. la qual cosa pot arribar a eshorrar la conti- 
niiitat lingüistica i gcogrificti. 
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Richrnond Student's Dictionary 
pe ra  estudiants d'angles 

Catala-Angles, English-Catalan 
Santillana. S A 1997 

ISBN 84-294-5069.0 

640 paqiiies 

To! i que la llei indica que el catala 
és la llengua vehicuar de I'ensenya- 
ment a Catalunya. la realitat ens de- 

rnostra que aquesta afirmació no és 
del tot certa. Sapiguem qur. ni la im- 
rnersio lingüistica ni I'escola catalana 
no s'han irnplantat com caldria en els 
nostres centres de primaria (ben al 
contrari del que ens volen fer creure, 
els uns per justificar la seva inoperan- 
cia durant anys, i els altres per conti- 
nuar el seu atac contrd el catala). 
Tampoc no hern d'oblidar que les es- 
coles privades han fet -1 fan!- el 
que volen en materia lingüistica sen- 
se que ningú els digui gaire res l. fi- 
nalrnent. tinguern present que, en el 
cas de I'ensenyarnent secundari, tant 
en el públic com en el privat. podern 
dir sense por d'equivocar-nos que. 
pel que fa a I'ús del catala, és a can 
seixanta. ja que la irnrnensa rnajoria 
de projectes de norrnalització Iingüis- 

Tanrnateix. aquesta dada és molt difi- 
cil de cornprovar objectivament. ja 
que la rnajoria de professors d'angles 
(i de franc6s). quan fan la seva decla- 

ració d'horari a inspeccid. rararnent 

indiquen quina Ilengiia fan servir a 
part de I'angles (o del frances). empa- 
rant-se en el fet que, segoris ells, uni- 
carnent utilitzen la llengua que en- 
senyen (sic). 

Es justarnent en aquest context, 
no del tot favorable a la llengua cata- 

lana. que en8 hem de felicitar per I'a- 
parició de diccionaris corn el Rtch- 
mond Sludentk Dicrionary, de 
!'editorial Santillana, la que és una 
obra deítinada, precisarnent. a 

aquest riivcll educatiu. D'entrada. di- 

tica -quan n'hi ha!- son rnPr aviat rem que 6s un diccionari pera catala- 

lletra rnorta nnparlants que aprenen angles. La 
Si ens centrem en I'ensenyarnent seva caracteristica innovadora, en la 

secundari, observarern que m011 po- lexicografia en general, és que totes 

quer vegades I'ús de la llengua cata- IPS entrades. siguin de ratala o 
lana és terna de preocupacib per pdrt d'angles. han estat redartades per a 
del professorat: cadascú fa uria mica altidar I'usuari catala. A rnés. corn 
el que vol, o el que pot Encara que que el diccionari s'adreca íobretot a 
sembli rnentida. una de ley aísignatu- alumnes de secundaria, la selecció 
res de I'ensenyarnent secundar1 en d'entrades. els exernples i el Ilenguat- 
que rnés es fa servir la Ilengiia cate- ge de les explicacions han estat pcn- 
llana (en aquest cas com a [lengua de Satr perquP siguin facils d'entendre. 
siiport) es, curiosarnent, en I'apre- SenSe que aix0 signifiqui caure en 
nentatge de la llengua anglesa. Per simplificacioris excessives. 

tradicih (rnolts professors son excessi- CSfudent's de Richrnond consta 

varnent hereus del que ells van de rnér de cinquanta-cinc mil mots i 
aprendre), per cornoditat, per ideolo- frases. Les entrades inclouen milers 
gia i -per que no dir-ho- per rnan- d'exernples que perrneten de veure 
ca de rnaterials adients a aquesta ti- I'ús dels rnots en un context deterrni- 

pologia d'alurnnat, bona part del nat. NO cal dir que aquesta es una de 
professorat ha continuat utilitzant el les aportacions rnés interessants d'a- 
castella corn a llengua auxiliar en I'a- que9 diccionari i. sens dubte. una de 
prenentatge de Ilengüer estrarigeres. les feines mes dificils de resoldre, ja 



que ha obligat I'equip de redacció a des angleses s'inclou la transcripció periencia docent (lexicografs. profes- 

filar rnolt prirn en les traduccions. fonetica. sors universitaris i d'ensenyarnent se- 

Quan es tradueix en un context es El diccionari ha estat dirigit des cundari, especialistez en normalització 

quan horn s'adona que les solucions d'Oxford per un jove filoleg barceloni. lingüistica i en terminologia . ) .  

a rnitges no són solucions bones. Rafel Alarcon, establert, des de fa El Richrnond Studentk Dictionary 

Cobra consta tarnbe de setze pa- f o r ~ a  anys, a Anglaterra i arnb rnolta es, doncs. una obra rnolt interessant 

gines d'informació cultural sobre el experiencia lexicogr2fica. Gracies a les per a I'alurnnat i per al professorat 

rnón anglosaxo i de vint-i-vuit pagi- 

nes d'apendixs en catala. En aquests 
apendixs hi ha informació sobre la 
grarndtica anglesa, sobre I'angles 
america, hi ha exernples de cartes en 
angles. il.lustracions tematiques i ma- 
pes de la Gran Bretanya i els Estats 
Un iE  Finalrnent, en totes les entra- 

Plou a bots 
i barrals, 
i jo sense 

paraigua ... 
per Antnnirr Carrk 

M. Isabel CERDA, i M. Josep SIMÓ 
Per escrit. Recursos 

per treballar I'expressió escrita 
Barcelona, 

Edicions de la Magrana, 1996 

Cesparver llegir 

La frase que encapcala aquestes 
ratlles podria resumir el sentirnent de 
la rnajor part del professorat de se- 
cundaria que. per un rnotiu o altre, 
aquest curs ha viscut a les aules una 
aventura d'alt risc. baixant per les ai- 
gües ferotges d'un riu d'alta rnuntan- 
ya o suportant les ternpestes gelides 
que han plogut de tot  arreu. Pero. 
corn 6s prou sabut, I'instint de siiper- 
vivencia 6s el rnés fort dels instints i 

ha acabat arribant a final de curs. Ara 
es I'hora de fer balanc. de les autoa- 

noves tecnologieí, ha estat possible de 
treballar arnb una base de dades cons- 
tantment actualitrada i arnb redactors 
de diversos indrets de la Gran Bretan- 

ya i dels Paisos Catalans. En I'equip, 
format per catalans i anglesos, s'ha 
conjiintat I'experiencia en el carnp de 
la realització de diccionaris arnb l'ex- 

valuacions de moda. de carregar les 
piles pera la proxima tarnborinada ... i 
de buscar nous rnaterials per a la 
classe de Ilengua. Una lectura profito- 
sa sera. ben segur, el llibre de Maria 
Isabel Cerda i Maria Josep Sirno Per 
escrit. Recursos per treballar I'expres- 
sió escrita (Barcelona, Edicions de la 
Maqrana, 1996). 

En diferents apartats. les autores 
ens proposen diverses activitats per a 
poder treballar la tipologia textual (les 
descripcions. les instruccions. les nar- 

d'ensenyarnent secundari. A partir 
d'ara. si algu no fa servir el catala 
com a llengua auxiliar en I'aprenen- 
tatge de l'angles. sera perque no 
voldra o, tal vegada. per altres rno- 
tius. molt mes dificils de canviar, i 
mes en un context en que ningú no 
s'atreveix a fer cornplir la llei. 

racions, les explicacions i les argu- 
rnentacioní). Eii cada un hi ha, corn a 

punt d'arrencada, unes lectures. uns 

exercicis d'entrenarnerit, sovint orals, 
que ajuden I'alurnnat a farniliaritzar- 
se amb el tipus de text que ha de ser 
capa< de produir al final, uns exercicis 

de perfeccionarnent que perrneten 
d'aprofundir i reescriure els textos 

produits. arnb pautes que hi evitaran 
els errors. i. finalment, exercicis de 
creació, que son di.itintes propostes 
per a posar en practica els rnecanis- 
mes apresos. 

L'objectiu final és ajudar els nos- 

tres adolescents a adquirir la destresa 
netessaria en I'exercici de la vida 
quotidiana, sense pretensions de for- 
mar estriptors o escriptores iniguala- 
bleí ni filolegs avorrits. Cerda i Sima 

estan conven(udes que les persones 
que ara creixen hauran de desenvolu- 
par-se en el futur en un arnbit o altre 
de la llengua escrita. i per aixo s'han 
d'entrenar amb gracia i arnb un cert 
plaer Perque, no oblidern que el prin- 
cipi de plaer és fonamental en la vida 
de qualsevol persona humana, i se'n 
poden descobrir espurnes en els llocs 
més inversernblants. si es porten les 
eines necessaries. Fins i tot a sota els 
paraigües ... 
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per Mhriam Serrh 

CATALA PROGRESSlU/ 1-2 
curs mitja de llengua 

Josep Ruaix i Vinyet 1997 
ISBN 84-92061 9-9-5 
Vol. 1: 194 pagines 
Vol. 2: 230 pagines 

Si en la revista corresponent al 
novembre de I'any passat presenta- 
vem el Diccionari auxiliar de Josep 
Ruaix. avui hem de tornar a engegar 
I'ordinador -ara allo de posar la ma 
a la ploma ja no s'estila- per anun- 
ciar que I'infatigable i perfeccionista 
gramatic ha Ilan~at al mercat I'obra 
Catala progressiu. 

De fet. el Catala progressiu és una 
enceriada reestructuració de les 
gramatiques Catala 1, 2 i 3, que que- 
den reduldes a dos volums (Catala 
progressiull i Catala progressiul2). El 
contingut dels dos llibres (incloent-hi 
els habituals exenicis i solucionari) 
correspon a un curs de nivell mitja. és 
a dir, al nivell C de les proves de la 
Junta Permanent de Catala. El nivell 
superior. el D. sera publicat en tres 
volums. amb el nom de Catala com- 
plet. D'aquesta manera es cloura la 
nova serie de les gramatiques que 
configuren el metode Ruaix. amb el 
Catala facil com a base. Abans de 
continuar, peró. potser sera bo que 
en aquest escrit redu'irn els titols dels 
llibres a CF, C1. C2, C3 i CPl i CP2. ja 
que els esmentarem unes quantes ve- 
gades. 

Hem qualificat aquesta reestruc- 
turació d'~encertadan. perque creiem 
que el nou esquema s'adequa molt 
mes a I'estudi gradual de la llengua 
que no pas el proposat en els llibres 
anteriors. Vegem-ho. 

El CPl comenGa com el C1. si- 
tuant la llengua en I'espai i en el 
temps, peró reduint els quatre temes 
de que constava a dues Ili<ons. No- 
tem que I'autor canvia la denornina- 
ció «tema» per «Ili<ó>i, seguint I'em- 
prada en el CF. La novetat (o el que 
veiem com un gran encert) ve a con- 
tinuació, ja que tota la part correspo- 
nent a la fonetica i I'ortografia. que 
ocupava la resta del C1, cedeix el pas 
al8 conceptes gramaticals, més apro- 
piats pera estudiar en primer terrne. 

El CP2 correspon ja a un comple- 
ment de la gramatica. Primerament 
hi trobem la fonetica i I'ortografia 
(fonetica i fonologia, vocalisme. con- 
sonantisme, puntuació, homonimia i 
paronimia. etc.); a continuació hi ha 
els conceptes que donaven cos a l  C3: 
la formació del Iexic (habilitació, deri- 
vació, composició. toponimia. etc.) i 
I'estilisiica (castellanismes i altres bar- 
barismes, sinonims i antbnims, recur- 
sos estilistics. etc.). 

Aquests dos volums tenen encara 
tres peculiaritats, que analitzarem 
una per una. 

La primera cosa que ens crida I'a- 
tenció es la desaparició de bona part 
de les notes a peu de pagina, tan ca- 
racteristiques de les gramatiques de 
Ruaix. Les més importants van inclo- 
ses dins el text, amb la intenció d'agi- 
iitar la cornprensib dels conceptes 
tractats. Les considerades menys im- 
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portants o be complementAries. són 
reservades per als volums en prepara- 
ció abans esmentats. 

Un segon tret a destacar es la in- 
clusió d'una antologia literaria. com 
en el CF, amb la diferencia que alli els 
fragments literaris van distribu.its des- 
prés de cada Ili<ó i que aqui van s e  
guits, com a cloenda de la gramatica. 
Aixi, en el CP1 hi trobarem poetes i 
prosistes a partir de la Renaixen~a (de 
Carles Aribau a Pompeu Fabra). i en 
el CP2. una selecció d'alltors poste- 
riors a Fabra (de Caterina Albert a 
Baltasar Porcel). 

La tercera peculiaritat Ps la clare- 
dat de I'index. ja que, a mes del tema 
principal, s'hi especifiquen els contin- 
guts de cada Ilicó. Si, per exemple, 
volem saber quin 6s el crit del mussol. 
ara tan sols hem de cercar en I'index 
del CP2 «La veu dels animalsu, dins 
~ L l i ~ ó  41. Propietat i precisió». men- 
tre que aban; havíem de passar pagi- 
nes i pagines del C3 per a endevinar 
que podriem trobar la resposta en un 
iinic titol. segons I'índex; un titol que. 
francament, no ens ajudava gaire a 
saber que el mussol esgaripa. 

El rnetode Catala progressiu fa 
honor al seu nom; I'usuari, arnb la 
nova estructuració, pot progressar en 
la llengua mes comodament, aconse- 
guint aixi que la llengua també pro- 
gressi. Al capdavall. aixo és el que vo- 
lem tots plegats. 
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J. Ruaix, autor-editor 
Cataleg d'obres per a I'estudi de la llengua 

Curs disponible de 
nivell mitja-superior 

EL CATALAII 
(temes introductoris, fonetica i 
ortografia) 

Practiquesll A (nivell mitja) 
ClaullA (nivell mitja) 
PractiquesllB (nivell superior) 
CIaullB (nivell superior) 

EL CATALA12 
(morfologia i sintaxi) 

PractiqueslZA (nivell mitja) 
ClauRA (nivell mitjh) 
PractiqueslZB (nivell superior) 
CIaul2B (nivell superior) 

EL C A T A ~ B  
(lexic i estilística) 

Practiquesl3A (nivell mitja) 
Claul3A (nivell mitja) 
Practiquesl3B (nivell superior) 
Claul3B (nivell superior) 

Nova serie 
articulada en 
tres nivells 

NIVELL ELEMENTAL: 
Catala facil (1 1 a edició. 
reelaborada i actualitzada) 

Exercicis del catala facil (1 1 a 
edicto. reelaborada i actualitzada) 
Clau del8 e x e d s  del catala fdcil 
(1 l a  edtció, reelaborada i 
actualitzada) 

NIVELL MITJA: 
Catala progressiull (temes 
introductoris. rnorfologia i sintaxi) 
Exercicis del catala progressiull 
Clau deh exercicis del catala 
progressiu17 
Catala progressiul2 (fonetica 
i ortografia; Iexic i estilística) 

Exercic~s del catala progressiul2 
Clau deis exercicis del catala 
progressiul2 

NIVELL SUPERIOR: 
Catald complet (en preparació) 

Obres 
d'aprofundiment 
i consulta 

Observacions critiques i practiques 
sobre el catala d'avuill 
Practiques de correccióll 
Clau de les practiques de 
correcciól 1 
Observacions critiques i practiques 
sobre el catala d'avuil2 

Practiques de correcció12 
Clau de les practiques de 
correcció12 

La conjugacio deis verbs (la flexió 
verbal presentada amb amplitud. 
matisació i claredat) 

Diccionari auxiliar (l. Repertori 
lexicografic d'interferencies en 
el catala d'avui. II. Dubtes. 
incorreccions, preferencies 
i remarques lingüístiques) 

Punts conflictius de cataM (deu 
estudis sobre normativa lingüistica; 
llibre editat per Barcanova) 

Obres d'altres autors 
revisades i editades 
per J. Ruaix 

Gramatica anglesa 11. de M L 
Hevly 

Gramatica anglesa 12 
(en preparació) 

El catala de la A a la 2, de S 
Rodríguez-Vida (compendi 
de temes Iinguístics ordenats 
alfabet~cament) 
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