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Hom predeia temps enrere que el Mur mapa de Catalunya ja no gmdiria de la 
provincia de Tarragona, que la g e m i t a t  deis governants cetalans ha& 
regalatala *amiesdel centre* acanvid'una independbnciasomniada. 
queel formuiadord'aital protecia no teniaresd'sspmydistai mésaviatfelasewir 
arauments de política f i 6  pertal de davetilar lesconsci$nciesendomimdes 
p& un 4oi va.% o per un 'knt  se vah. Perb el8 qui vivim a Tarragona podern 
comprovar que les nostres autoritats ja han regalat la provfncia al Cenire; si m& 
no, lingülsticament. 

De les eswrrialles d'una ¡lengua oprimida, desfeta, substituida i malmesa, en 
fan Ilenguatge ofbIal de ~ o l s i  campnyes municipals, per tal d'acontentar ek 
hnims deis colonitzadars. La Ilengua de Tanagona ja no 6s el catela. sin6 el 
catanyol, una llengua -m& avi2 un dialecte de I'espanyol- imposada pel 
lightisme demagbgic i regressiu de Barcelona. 

I el poble genul de parla genulna paWx I'anomment dels seus drets ling0WeS 
per un caprici -que ara se& capritxo- &unes capeiletes amb seu a Barcelona 
1 delegad6 *fabregatina* a Vakncia, vla Madrid. 

Mentre que molts catalans es deixen oondncer pels arguments -mi- 
d'aqueetee capeiietes col.laboradores de I'imperialisme lingülstic i de la unifica- 
oi6 d'Espanya, mentre que el jovent d'aneu de Cetalunye es deixa ensibornar 
per aquells qui li fan creure que la defenea de la llengua ja ha passat de moda i 
que la resknBncia pertany a d'atres epoSues, els espanyols tenen mot ciar que 
el fet d'afeblir aquesta resistendaser&deieminant a I'hora de dominar 1 anihilar 
la identitat dels catatans. 

Heus acl el gran mi del l ighthe als interessos d'aquells qui enoara conti- 
nuen creienl en un  españoles todos..,* A Tanagona la pmnocid d'aqwta 
ldeotogia oompta amb massa ressonadom oficials entestats a escampar-la. La 



campanya municipal de Benestar Social ha envalt els carrers de la ciutat amb el 
lema aTio, la vida esta més bonb, calc malaurat del lhxic i de la sintaxi de la 
llengua veina que, a m8s a m&, gaudeix d'un palbs analfabetisme pel que fa a 
I'accentuacib. El nostre semi de normalitzacid Ilngülsüca no t6 res a envejar a 
la Real Academia de la Lengua Valenciana ... 
Si a ladesconeixent,x 4 malafe- que palesen les nostres autoritats, hi afegim 
fetstan antinormalitzadors com, per exemple, el fet que en el decurs de les festes 
de Santa Tecla actuessin quinze grups de rock i només dos cantessin en catala; 
si tenim en compte la situacib de la llengua catalana al carrer, al mbn laboral, als 
mitjans de comunicacb que, en teoria, haurbn d'expressar-se en la llengua de 
tots els catalans, a I'ensenyament, als estarnents oficials, a la vida privada i 
pública d'aquest pafs haurem de ieconWxar que la realital supera les pmfecies, 
perqub no regalem només Tmagona, sin6 Cataiunya sencera. 


