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Si els tbpics 1 ja t ípb  esments ai .rer anerenciah. s'assemblen cada cop m8s a 
la can@ de l'enfadós per a esdevenir tol jusl etiquetes buides de contlngut, 
sernblaque massagent s'entesta que, al servel de Correus, ni tan sois n'hi arribin 
els ressons. Entre duels de culpabilitats alienes i jocs de sal6 I paper que fan 
~essar la pilota del problema de I'Adminlstració Central al Govem de la Genera- 
iitat, dets k a ~ ~ a d o r s  al DepartameM cie ~ t í t i c a  Lingüística, la reaiiit, al cap 
aavetl, ens acam a un servei egpanyol a Catalunya que només funciona en 
espanyoi, a desgrat dels qui I'han de ter funcionar cada dia l que reclamen llur 
dret a la normalltzaci6. El catala no arriba acorreus. Heus acl un fet que, pel que 
aembkno a m o h  gahe ninglr. 

Caries Bertran i Bruguera, responsable de N.L. d'1.C a Cotreus, ens explicava 
que: m deis principals entrebancs per a la N.L de Coneus Bs el desinter& i la 
passivitab que tant I'Administmi6 Central oom la Generalitat palesen en tol 
aqueat procéw. 

Un pmés que malda per foragitar Cormus del caml de la integraci6 territorial i 
de la mtalanibci6. D'una banda, 1 pel que fa al primer punt,&l que recordem 
que Catalunya fou dMdida en dues Direccions de Zona uel Ministeri de Trans- 
&ts l ~omunic~cions. Una comprenla la Prwlncia de &roelona i I'altra, amb 
seu a. Saragoasa, inclola, a m& d'Acag6, les Prwlncies de Tarragona,Uekfa i 
Mrona, mentrrr que les üalears, CaWió, W8ncia t Alacant passavena peNinyer 
a k Zona de M W  h evident que aquesta divisi6 aternptava mtra la unW 
de Walunya, negligint tots els drets terrltoríais i lingiifstics dels catalans 1 
demoshantque I'Administraci6 Central no vol assumir k realitat plurinadonal 1 
rnultlUng[kr de I'Estat. SortDsament, aquesta reordenacid postal ha estat modifi- 
cada, ped que fa al Princlpat, a causa de les pressions d'organitzacions culturals, 
sindi& i politiques d'arreu de Catalunya. 



Pe& pel que fa al tema de la catalanització, no s'ha fet res. La Generalitat resta 
passhm malgrat la resolució adoptada per la Comissió de Cultura del Parlament 
de Catalunya, a instancies d'una proposicib no de llei presentada per Iniciativa 
per ~atalu&a, el dia 4 d'abril d'enguanr. 

Aauesta resolucid, publicada al ButlletíOficial del Parlament de Catalunva, el 
dia 15 d'abril proppassat, diu textualment: "El Parlament de catalunya7insta 
el Govern de la Generalitat a continuar els contactes amb el Ministeri del aual 
depbn 11Administraci6 de Correus que han comportat ja la redacció d'bna 
proposta de Conveni per la Direcció General de Polítlca Lingülstica sobre la 
normalltzaciá linguistica dds serveis postals per mitjh del qual ambdues 
administracions es comprometen a endegar un proc6s de normalització lin- 
güística a Correus, Telegrafs i Caixa Postal que inciou, entre altres punts, els 
següents: 

1.- Catalanització dels retols, tant interiors wm exteriors, en totes les seves 
oficines a Catalunya. 

2.- Catalanització de tots els impresos, tant els que estan a disposició del públic 
com els d'ús intern. 

3.- Catalanitzacid de totes leo llegendes dels segells i timbres. 

4.- Elaboració d'un diccionari que resolgui els problemes terminolbgi de la 
llengua catalana en 1'8mbi postal. 

5.- Cursos de catala per a toCB els iuncionaris i personal laboral dins de I'horari 
feiner. 

6.- Ús de la llengua catalana pel que fa a publicitat i difusió (tant a Correus, 
telegrafs com de la Caixa Postal). 

7.- Cornpliment de I'article 19.1 de la llei 3011984, de 2 d'agost, sobre Mesures 
per a la Reforma de la Funci6 Pública. (Recordem que aquest article iecull 
I'obligatorietat de totes les Administracions de pmveure la selecció defuncionaris 
degudament capacitats per a cobrir llow de treball a les Comunitats Autdnomes 
amb dues Ilengües oficials). 

8.- Creacid d'un Servei de Normaiitzacid Lingülstica, dins de I'estructura de la 
Direcció General de Correus i Telbgrafs, que posi en pr&cticaels punts anteriors, 



un seguhnent de la sewi aplicacic, i elabori una polittt% 
I'ementat organbme. 

'. < 

El 10 de novernbre de 1990, el comptagotes del centralisme havia deixai anar 
aquesta *resposta pbtosa~, que havia iormulet el Gwern Espanyd,des del 
Cona* de Diputats i signada pel minishe Wrgllio Zapatero G6mez. Heus mi 
alguna fragmen0s: 

El Gob'iconsklem adecuada la polftlcade nomalizaci6n IingaIsltca quew 
vlenedesarollandg, en d Bmbb de la MminWaci6n PerMrlca del Estada, m 
la oolaboracidn de la bneralitat de Catalunya* 

I el director de PoIíütx Ungüistica,Miquel Reniu, manifestava al dlari Avui, el 
pmppsat 31 de maig: 

&es de fa temps les aUuacbn8 peí a la nomaIrtzad6 IingClisticadels serveis de 
Consus han estat un deis objmthm prioritaiis de la direceid general de Polltica 
Uqiifdca (?), En aqum s@t ha manüngut diverses reunions smb el cap 
prwinokil de Correua, a BarcetMia, en b quals he maniíestai la iiecessitat 
d'adequar els serveis de Coneua al man: jwfWc vigent, cosa que comporta la 
utilitzacló de la llengua pbph de Catakinya, el c&al&, en totes les seves aUu& 
clons*. 

No manquen, doncs, paraules, resol-, resposies...sembla d'antwl que 
tothom coincide& a voler cataianltzar Coneus. Tanmateix, Correus contkrua 
essent un senrei espanyol i es pan yo^, Hom pot concretar la situad6 actual 
en els següents punts: 

1) El nivel1 actual de nonnalitzad6 del oatalB Bs mlnim. L'espanyol és I'únfca 
[lengua oflciai i general. 

2) L ' b  del catalb a nivell intern Bs inexigtent, tant pd que fa a Ilengua de treball 
oom a llengua de reiaci6, 

3) L'atenci6 a I'usuari 68 en espanltd, fet que vulnera el dret a 8xpreasar-w i a 
ser ates en catalb i fomenta el Gomportament digbsk dels catalanoparlants. 



4) exclusiu de I'wpanyol en la retolaci6, oficia de s e ~ e i  i impressos, aixl com 
en la publicitrd i difusib dels semis tant de Correus com de ia Caixa Postal. 

5) ItwxWncia d'un pia de Normalitzaci6 Lingüística dels setveis de Correus. 

Aquesta situad6 real palesa indefugiblement que la inercia anorreadora i la 
indIferBncia de les autoritats competents invaliden tots els continguts de les 
resolucions i les paraules. Caries BeNan continua explicant-nos que: 

*la passhrii dels responsables de la normalització es concreta en el fet que 
aquest any I'esoolad'Pdministrecid Publica de Catalunya no haofert encara a la 
DlreccU de la Zona la passibilitat d'imparür un curs de catala als treballadm, 
com havia fet d'altres anys. I no els valen excuses demegbgiques pera justificar- 
se, com, per exernple, la d'arguir fantasmagbries rebuigs per part dels treballa- 
dors o del$ sindicats. i8nt ds treballadors com els sind- reclamen la plena 
normaliizadó dels serveis postals. A més cal tenir en compte que rnolts treballa- 
dorsde Correus, per faans de procadencia o de moMlitat labaral s6n castelimo- 
parlants i la deixadesa de I'Administradó no 6s pas una font de mativadó. la 
marginacib a que es veu s d m b  tot el semi esdevé causa directa de marginació 
social i cultural de les personas que hi treballen. Pel que fa als sindicats majoti- 
Wis (CC.00. CNT. UCX) ja van demostrar la seva voiumat reciamant el catala 
en el procée de Normalitzacid lingü&tica iniciat -sembla aue debades- el 
1066. cal destacar tamM que els~indicats, per llur contacte I reiacid amb els 
treballadors, s6n una elna M i c a  per tal de prestigiar I'lis del catala dins del 
col.lecüu. I dignificar I'ús del cata& Bs el punt b&ic d'aquest p&n. 

D'altra banda, JeslisTunno, Secretar¡ General de CC.00. a Barcelona ha ratifícat 
aquestes afirmadons: 

*U sindicat. des del primer moment, haeatat al capdavant de les reivindicacions 
perla normalitzacib lingüistica de Correus, tal com dernostra la nostra participa- 
cb  en la Plataforma sindical per la N.L. de Correus, creada el 1986, i en la 
Plataforma contra el Reordenament Postal, constituida el febrer d'enguany, pero 
creiem que& responsabilitat de les Administracions Central i Autonbmicaposar 
eks mitjans necessaris i remoure els obstades que impedeixen el pro& de NL 
a Correus. Per tant, no acceptem les acusacions velades segons les quals és el 
rebuig dels sindicats i els treballadors vers la NL el que frena aquest procéa. 

Ja seria hora que la Normalització Lingülsüca de Correus pass6s deis papers als 
fets i deix6s d'Bsser el conte de fades que ni els responsabies de les Administra- 



cions ni els politics no s'acaben de creure, Perqub, enlid dels contes, rnereix un 
final m6s f e l i ~  

L'ASSOClACld LLENGUA NACIONAL& una de les entitats cukurals que forma 
partde la plaíaforma reivindicativa per a la normalitzaci6 lingliistlcaaCW(REUS. 

Carles Beriran amb Maria-Lluisa Pazos i Antoni IbBliez, presidenta i cap de la seació de 
extensi6 d'iis, respectlvament, de LLENGUA NACKINAL. 


