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la Ileiiglia catalana tC dos aspectes,
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Hi hadosflidexsdeteminaiitsp~ra 1.- Q ~ ~ e a v a nla
c i coiiscii'iicia gr.
PER
NO HI HA malitzar el qllepodrieni anomenar iieral.
la salui s«cial d'lina Ileiigua:
2.- Que es modifiqui la politica
CINEMA EN
1.-La Ileiigua 6s menys parlada pcr
Iiiigiiística que rs fa des de les
CATALA
lesgcneracionsm6siovrs(aqiiest6s
institucions.
I'aspecte que ens assenyala quina
Fins ara aqurst procés ja Iia fet un
sera la Ilciigua dcl futur).
primer pas amh el recaieixeineiit
Parlam~nfrn l'arlr frl a l'Atrnru Bar- 2.-LallenguaésmenysparladaaIcs cada vegada mi.s grnrralitzat de la
zonesurhanes, a Irscapitals (qiieés situacib sricial en q u t es troba la
celonis el 15 d e p ~ r de
r 1993
alla o11es creen i es difnnen els ha- Ilengu".
En la meva intervrncifi prt,curart bits linghistics que s'acabzn imprr
Ara finsi t~itlesaotoritatsqueabans
d'aclanr alguns conceptes qiie ens sant).
eiis acusaven de pessimistes n o poajudin a I'hora de centrar rl dehat.
Doncs lic, es evident que malgrat el deri negar aqurstn rvidi.ncia. Pero
Tiithom sap que les qüestions que que pugui dir la propaganda ador- caldraqueaquesta iiiquictud quces
afecten els avuiicos i elc retrncessos m i d a d e les institucions, c a p maiiifcsta, es tradueixi en priiposde les IlenGes n o es deuen a cap d'aquestsdos indexs, ~ i i e s d nfattñls trs concretes ver a noder avancar.
casualitattiiespodenreduiraraons p,,>l fiitilr del catala,'no s,han in.
simplement comercials.
vertit.
P e r a la majoria de socioliiigüistcs
catalansnmnés hi ha u n rñmi cao a
es raons són socials i politiques. i Aquesta introducció, no la faig per la normaiització a partir d e la jiieu
6s en aquest aspecte que voldria portar al desinim o al derrotisme: situació actual: fcr que cl catalh sicentrar la meva intervenció.
resm6sllunydelamevaiiite1icióEl gui necrssari en totsels ambits. rerExposaré, doncs. quines son les que voldria amb aquesks primeres quP si noexisteixaquestapressi6de
raons de lasituacibactualdelallen- reflexions es sacsrjar les concien- la necessitat, el catala anira reduint
gua catalana, concretament de la cies. fer veure que la situació de elseuúsdematieraimporahle.Aixli
malaltiagreudelallenguademana 6s una llri makmatica que n o put
seva escandalosa absPncia
nemes, d,aeord
les reflexims ~rit~rvencionsenPrgiquesiurgents.tenir error: o es fa neccssari o be,
queesfandesdelaswiolingUistica. ~~t~
el,s hem de con- perdent utilitat, el catala no parara
1 tamb.5 apuntare a l ~ n e Proposs
v~ncerquelarecuperaciódel'úsde de recular.
les d'altemativa.
la Uengua 4s possihle tal com ho

,.,,

~

QUE

. .

18

LLFNCUA NACIONAL / a g o r t d e

1993/NÚmem 12

OCIOLOGIA DE LA LLENGUA
És peraixbquecadadia esreivindica mes com a única via possible la
propostapolíticadeferqueel catala
sigui I'única I l e n p a oficial.
~ ~ ~ ~ ~ t &
general,
, l perh
* ~
sabemque]a recuperaci6dcla [le,.
mia no es fa només a cop de decret
sinó que cal també una voluntat
política i social. 1 també sabem que
cal moure's per nbjfftius concrrts.
La
del
al cinema

deravem que haviad'esser l'horitzó
pera poderavan~arcapalanormalització: un marc politic quepermeti ferdel catala la Ilenpa
de
. general
.
b relaci6socialals
j ~ ~ ~ ~Pa'isnsCatalans.O.
~

correspon en general a la població i
allii que correspon a Icz, organitzacions.

La funcio més general és, com en
totselhmbitsdenomalització,pressigui I'única llengua oficial.
sionaramb les critiquesi lesmobiliIperavanqarcapaquestobiectiucal tzacions, perqut les institucioiis
queen el camp del cinema es portin irnpulsin una política adeqiiada en
a t e m e diferenbmesiires depolíti- lalinia que hemexposatabans. Senca lingüistica que afavoreixin pro- se consciencia popular, prcssio i
gressivament les prrrirr-r-ionsen ca- m~~bilitzacions,
Iescoses no canviaPassem. doncs. al cas del cinrma. talh.
ran.

-

ditd'unaalh.amanera.qurelcatalh

~ocaldir~uei'eschndoldelasitua-

Had'és.wr,doncs. I'nbligacióde tnta
ci6 en aquest cas, no Cs mCs que un Proposem concretament:
persona que tinguin interts en la
reflexdelasituariógenrral quehem - Incremeiitar els ajuts a les
iiormalitzacmlingüisticadcmantedescrit abans.
pel.liculespr~ectadcse~icatal~(pcrnir iina actitud d r drfrnsa d e la
Ilengua pertutarreui desupurt a les
La Ilengiiacatalanaes hoba d e s p r v damunt el 10 W )
tegida, deixada a merct de les fluc- - Variar molt m f s I'ofcrta d c iniciatives d e rnobilitració que es
tuacions econhmiques d'iin sert<ir prl.liciilrsen Ianostra llengua (avtii vagin rmprr.nent.
plr d e prublrmes, tal com ho han extremament reduida i limitada a Desdel punt d e vista dc la sncioliiimostrat prnu les diverses interveii- massa pncs Htiils i temes ).
giiística interessada en la normalitcions d'aqursto taula roduna.
zaci6 d e la liciigua catalana, teiiim
- Acostar I'oferta a la pohlació
NncalqueinsisteixiquemaIgratIes
(oferint prujeccions en catala a les I'ohligaci0 de continuar insistint en
dificultats que s'han comentat, cl zones barris
accessibles,.
la necessitat d e mantcnir aqucsta
cinema ésuii hmbitmnlt imnortaiit
actitudactiva de defensa dela Ileiip e r a la normalització del catalh, ja - Incrementar la propaganda
pua.
. . ..
que és per mitj.3 d e les representa- Prolongarel tempsdeprojeccióen Malgrat el que puguiii dir les coiicions cinematogrhfiques q u e
catala (abansdequalsevol altra ver- signesadormid»resd'algunsjiovers'ilitrodueixen i s'imposen rls hasió), i establir un prríodr minirn Iiants, el piible catala ha dc coiitibits socials (i 6s clar, tambe els 11.3d'uii mes d e prnjeccin només en nuarmilitantactivamriitp~'r1allenbits i usos linguístics). rodríem dir
gua si vol superar la situacio actual
catal.3.
fins i tot esquematitzant que els cade perill d'extincih, que encara no
talansparlarem demh segonselque Aquestes s6n unes mesures totals'ha allunyat.
avui veurem en elsncishrscinemrs. meiit uossibles si Cs que les instibuna voluntat Aixh no vol dir que el poble hagi
Si veiem clarel futur quevolem per 'iOns jrnen
d'assumir totes Irs responsabilitats
al catala, aixb s'ha d e reflectir en cl nirmalitzadora de la ]leneua cata.
cinema d'avui.
lana. 1
quepodenconstituir
sin6que. tal com hem dit abans,
. .
s'ha d e prnpmar també corn una
un
primer
pas
per
a
fer
caure
el
fals
Abans, al comencament d e la intertasca fiinamrntal pressiunar Iesinsvenció, demanhvem una pditica lin- mite segons el qual el poble ;ata13
titucions responsablesdcla política
no
vol
cinema
eii
la
seva
llenpua.
güística realista i decidida, per tal
lingüistica pcrqu6 assumeixili les
d e poder afrontarla situació. I par- Caldr.3, doncs, també mostrar per
funciuns que els pertoquen.
lavem dels dos iiivells de responsa- part del conjunt del pohle catala
Nohaarrihatencara I'horadebaixar
bilitat: el poder politic i la ciutada- aauesta exieencia ~ e r a u e ecincma
l
,,
nia.
si&i en la llengua del
(com ho Iaguardiai Iiemdecoiitinuarmiibilitzant-nos
or~aliitzant-nos
E
~ doncs. breument
~
qut
~ 4xnqual~volcomunitatlingüisti~
~
~
~
~
,
fensa de la Ileiigua.
pensem quecaldria fer encadaxun Ca normal i normalitzada).
dGaquestihmbits d'intervenció.
No ha arnbat I,hora de baixar la Per part d e les organitzacio~ispolitiques i sncials llurs rrsponsabilitat
Que cal exigir als responsables
phrdia
4s la ronvorati>ria de mubilitzaciopolíacs
A I'hora de tractar de les responsa- n s combinaiit la deiiúncia dc la siPel que fa a les responsabilitats del bilitabdelconjuntdelaciutadania. ~acióambI'estimulaIsavan~osque
poder, ja hem comentat quin consi- que 6s I'altre aspecte que cal consi- es vagin produint.
S
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ELs TRASLLATS,

No han d'excloure tampoc la possibilitat de convixar accions exemplarsde tipussimbblicdavantinstitucions i sdes de proiecci6 en la
mesiira que sorgeixin obstacles al
prrvés de normalihaci6.

CONDICIONATS A
LA INTITULACIÓ
DE CATALA

Hihahagut,perb,poca habilitatdes
del Departament d'Ensenyament, i
m& $un geugecomparatiu inferit
a diferents sectors del professorat:
per comenGar. el que ja s'havia preparat encatalaoel mateixprofessc-

ratdecatalhquenot6capavantatge

I els mitjans de comunicació

Ernrst Sabatrr iSirhrs

Finalment, en tota aquesta dcscripcib de les perspectives de futur, no Ha causatun cert rebombon I'ordre
voldriem deixar de fer referencia del
d'Ensenyament
queexigeix unaúititulaci6denivell
als mitjans de comunicació.
C o de mhdul2 de reciclatge per a
PerquP les mobilitzacions i la cons- poder-se traslladar a una llarga IlisciPncia lingüística dels catalans ta de centres de Secundiiria. sigui
avancin. caldra una col.laboraci6 quinasiguil'assiplnaturaaimpartir.
ini~ortant(almenvsdels mitiaos de Lesqueixcsiios'han Fetesperar: "El
comunicaciú en llengua catalana). Periódico" anunciava el 27 de freber que Comissions Obreres se
Esperem, doncs, que en aquest cas
n'havia fet ressb i queal.legava que
compleixin en general La funci6 sonomés el 20 % del professorat discial d'infnmaci0lingiiistica del pais.
posa d'aquesta acreditad6 perque
I pelque fa alsmi~ansdecomunica"la Generalitat no ha desarrollado
cid de llengua catalana, defensin
los suficientes cursos de reciclaje".
també de manera cuherent els seus
matcixosint~ressoslin@iisticsiaju- Recordem quan estava a punt
din aixi a mar avansant cap aquest d'iniciar-se aquesta nova etapa del
iiou estat de conscihicia que la Ilui- reciclatge especific dc Secundaria
ta per la llenfiuanecessita en aqurst com es van celebrar diverses remuments. Estarem, doncs,pendnits unions de professorat de catala. di1.1 *\'a
dv manera perinancnl
rfcri,rc 3 3 trPr prolP\s>r%lnteressdcn130u lil<Iiiesummoltci~il~z~cntr
str.'li~t,\,an,#,rnralpa5de1aprecadel fet que ens sera del tnt impres- netatdemitjansambqu&s'abordava
aquesta queshó. Hem vist com ducindible.
rakt aquesis darrers tres o quatre
1peracahar vnldria dir simplement
cursos els nivells inferiurs han estat
que, amb tota Ihgica, iamhé espesuperats amb molt poca exigPncia,
reni comptar amb la col.laboració
ja que peneralment les classes 1 els
de tots i totes vosaltres. presents
euiimens les feia un matcix prnfes
avui aci en aquest acte, en el m*
sor del centre que no es volia indismenten q u t haiirem de passar de ocisar amh rls SPUS comaanvs. Tot i
,
Iesparaules als fets.
aixb 6s cert que no es va donar cap
faciiitat als profeisors d'EG8 i van
haver defer el reciclatgríelsque ho
van voler) fora del centre i fora
d'horarilaboral, mentrequeelsprcfessors d r Secundaria, en general,
ho han pogut fer amb aquestes f x i litats, semprequehihaguésunnombremúiim d ' k r i t s . Ésevidentque
tothomquis'hainteressatpelcatala

.

perarealitzaraltres tipusdecursets

en bones condidons d'horari; o els

p e f i o d e s s a ~ t i c s d e ~ ~ m - con~,
cedits a certs professors nocatalanoparlants per a assistir durant un
trimestre a uns programes
dtaprenentatge de la llengua i de
mneixement del
sense garanties despres que els ap~iquessúia
.i,

No es coneixen tampoc els criteris
que han ~ u i a tel Departament
d'Ensenyament en la confecció de
la llista de centres: n'hem vist d e la
"provincia" de Barcelona i hi s6n
molt nombrosos. Sabem positivamentquenoestractaDasdecentres
que hjg,, elaborat e] "pr+-te
lin~í~ti~"(~naalhacosaestranyai
i n n e c e s ~ i a q u e c r e ~ ~hacreat,
oja
tensims als centres). En definitiva,
.n relació amb la imalantació del
cataid com a llenwa normal de Is
direnoa.. d acord amb la naluralltat ambla llei queestableix que "el
catal~4slallm@adel'ensen~ament
a Catalunya" s'han donat massa
passes en fals, s'ha deixat passar
massa temps. Es cert que hi ha hagut impediments lrgals fins fa p m
pera poder exigir I'adequatconeixement del catala als docents. perb
quan s'han realitzat accions com el
rmclatee o s'ha introduit la orova
de catalb a les oposicions (al 'costat
d'unasurrealistaprovadecastellii!)

i

~

s'hadPscuidattotalment~avúic~~a.

ci6 dels coneixements adquirits a la
docencia
A U ~els
, ~~rtifi.
cats de reciclatape i els anomenats
d'idoneitat, donatsamb benpoques
garanties aquets damers, han ser.it de ,'patent de cors" per d s dohatinpttempsm6sques<)b~atPercents que han tingut la vista i
a aprendre'l des que va morir el I'habilitatperaaconseguir-los.pero
Dictador i va comenqar el procés no han contribuit gaireb6 gens a la
massiu de reciclatgr.
catalanitzaci6 de I'ensenyament.
S'imposa una rectificació urgent.
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