
NOTíCIES D'ENGUANY 

RETALLS DE PREMSA 

Jordi Sol6 i Camardons (Barcelona) 

El PSOE s'oposa al DNI en catala 

Josep Maria Trias de Bes, portaveu de CiU en el debat de la llei de 
seguretat ciutadana, va defensar (29-10-91) que el document d'identitat 
espanyol es redactes també en lallengua de les acomunitats histbriques~. 

El portaveu del Grup socialista Alvaro Cuesta va anunciar que no dona- 
ria suport a I'esmena de CiU. Tkobem que 6s mes coherent la postura 
espanyolista del PSOE, ja que a una llengua nacional li correspon un 
document d'identitat nacional, de la mateixa manera que a una Ilengua 
nacional li correspon una moneda nacional. 

CiU i el PP rebutgen impulsar institucionahent 
la premsa en catala 

CiU i el PP van rebutjar (29-10-91) al'parlament Catala una proposició 
no de Ilei, presentada per ERC, en que es demanava un pla urgent de 
mesures per a millorar els canals de distribució de la premsa en catala, 
que incloia una gran campanya institucional d'estimul a la lectura dels 
mitjans escrits en catalii. 

De la proposta d'ERC nomb es va aprovar, per unanimitat de tots els 
grups, que uel Parlament reconeix la valuosa funció histbrica duta a 
teme perla premsa escrita en catala, coa a eina democratica de norma- 
Iització lingiiística, cultural i nacional». Ésa dir retbrica pura. Sense una 
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xarxa de distribució i de promoció de la premsa nacional catalana la 
premsa en catala no assolira unes quotes minimes de presencia, si més no 
mentre continuem immersos dins el context minoritzador del mercat 
espanyol. 

Les jornades ~L'ensenyament i la  normalització lingüistica 
als peisos de parla catalana)) destaquen que la normalitzacib 

lingüística als centres de secundaria b nul.la 

Segons es va posar en relleu a les jomades ~L'ensenyament i la norma- 
lització als paisos de parla catalana» organitzades per la Federació 
d'Ensenyament de CCOO la normalització Imgüisüca als centres d'en- 
senyament públic de secundsria del Principat és pnictieament nul.la. 
Nomh un redait nombre de centres púhlics de secundhria utilitzen el 
catalh com a llengna vehicular, mentre que La gran majoria d'instituts de 
batxillerat i centres de FP imparteixen les clases en castella 

Per contra els exits aconseguits en els centres de primaria, per la via de 
la immersió Lingüística, s'han aconseguit gnicies al voluntarisme de 
mestresi pares d'alumoes, ja que I'Administraci6 no destina recursos per 
gamnür-ne I'efectivitat segons Jesiis GonzZllez, secretari de la Federació 
d'Ensenyament de CCOO. 

També es va constatar que la normalització és inexistent als centres 
privats de primhia i de secundaria, per la qual cosa CCOO demanara al 
Departament d'Ensenyament que talli les subvencions als centres col.le- 
giats que no la garanteixin. No cal dir que des de LLENGUA NACIO- 
NAL aplaudim aquesta exigencia a les autoritats institucionals, sovint 
excessivament preocupades a esbombar enquestes tiomfalistes sobre la 
catalanització als centres d'ensenyament. 

En aquestes jornades el representant de Balears Eusebi Riera va dir que 
1'6s del catala (a les Illes) 6s molt per sota del Principat, jaque no arriba 
a un 40% els centres que fan alguna assignatura en catala, a part de la 
catalana. Mentre que al País Valencia només el 10% dels alumnes d'EGB 
segueixen cursos en catala. 
34 



«La iiengua no 6s per lluitar sin6 per entendre'sn, segons J.Sols 

«La lengua no éa per llaitnr si116 per entendre'sn. Aquesta 6s la frase 
inspiradíssima que Joan Sola va pronunciar en 1'Encontre d'Escriptors 
celebrat a Valkncia, segons informa «Diari de Barcelona)). 1 aquesta 6s 
la mena de frase que pot precedir al famós «Aqní lo que importa es que 
nos entendamos» usat pels enemics del c d ,  i que molts de nosaltres 
hem hagut de sofrir, quan hom ha volgut «argumentar» contra 1'6s del 
cataih dins la nostra prbpia nació. 

Sola, de qui mai no oblidarem el seu testimoni televisiu a favor de 1'6s de 
I'espanyol per part dels catalans en les relacions amb els no catalanopar- 
lants que viuen entre nosaltres, b de fa temps molt afeccionat a aquest 
tipus de frases lapidilries. Emili Casanova (La liengua als mitjans de 
comunicacib, 1990) en recuU una altra -tamM de Sola- de sembant: «Una 
llengun no á M problema de sentimenb, sin6 de pdcticri qootldirna». 
Nosaltres, amb tots els respectes, continuarem estimant i Uuitant en 
cataih. 1 estem convenguts que aquesta sed la m o r  manera de fer-nos 
entendre 

La revista Escola Catalana i Llengua Nacional 

En el nilmero 283 d'octubre passat Escola Catalana, publicació de la 
DEC d'bmnium Cultwai, que s'ha destacat des de fa vint-i- sis anys per 
la defensa afemssada i intel.iigent de I'escola en cata& reproduek 
integrament el nostre manifest fundadonal «Per una Llenpa nacional» 
i fa saber que el Consell de Redacci6 de h revista s'hi adhereix. 


