nadorsd'alhescultures. Finsquan CeneralitatdeCatalunyad'allhmés celebrar, la iniciativa de crear un
durara lanosha?,potsermenysdel Iloable, és evident que el nom diari en catalb, el "Nou Diari". que
d'aquestdiari,migencatala,migcn intenta arribar a tot el Principat de
que nosalhes volem i diem.
castella oespanynl, ensmnsha que Catalunya,ambrrdaccionsa divere'
socia' qurlcomnu fiincimacorrectament. ses capitals catalanes. Tant de bo
delcata'a'Fa unsdiesva tmcar-me Aquest peribdic mensual dirigit als que t i n p i molta qualitat i es conuna amigaper posarse en contacte estudiants,mantbelnomencastella verteixienundipecompetidordels
ambLLENGUA NAC'ONAL,per- del més concgut "El Periiidico de diarisen llengua castellana. A més.
q u P e l s e u p a r e n o h a v i a ~ u t f e r l aCatalutia", escrit htegrament en esperem que algun dia obri també
a Ilengua castellana. Aixbesuna pro- redaccions a ValPncia, les Illes, Cadeclaració de renda en
"Adminishaciii d'Hisenda
Po- va, mCs que evident, del fet que la talunya Nord i Andorra. de tal ma'lenou' Abans
impresos
normalitzaci6 del catala no ha frt nera que esdevingiii iin vrrtader
bilingües.aratehricamentn'hi
que
Com, si no, cns diari nacional,
ria d'haveren catalh i en espanyol;
e x p l i c a r q u e u,i d i a r i
integrame,,t Ens cal una p r ~ m s acatalana mult
perb a I'hora de la vcritat resulta,
a
ves quina casualitat, que Per mil en catala nomes quan s'adrc~aals méscompctitiva, queabasti totsels
excuses absurdes i ridicules nomes rshidiants? Potser creuen que els campspossibles,inclornt-hi tantles
tenen els impresos en espanyol. la adults no entendrien el catala?pat. revistes del cor com les
d'iiiformhtica,esportsdiversoqpassabem ¶u* Passa: la majoria
Serl~publicaciiinscatalanesn~n
satemps ...Com podem parlar d'tm
conforma. tenim molta feina, pres- vendibles?
avenq de la normalitzaci6 quan no
sa i. anem atabalats, perb si reivindiqucsels teus drets, ja saps que et Potser els editors de "El Periódico ~ o d e mllegir cap ili;iri espurtiii en
toca: voltar despatxos, la típica sor- de Catalunya" tenen pensat. a par- catala? Com pot .-u que el gran
neg~enadelsempleat~potseranartir d'aquesta primera iniciativa. nombre de seguidurs d'un equip
a omnium Cultural a veure si hi d'anarintroduintelcatalaenlapu- com cl Barca, del qual s'lia dit que
poden fer alguna cosa, o trucar en blicació diaria. Si és aixi. els frlici- representa Cataluiiya a tot el miin,
~rancescFerrer Girones, etc.... Fi- k m i elsencoratgema seguir aquest nopuguin llegir les proeses del seu
nalmentsi tenstotaqursttempspcr cami. Ara bé. si no és aixi. qu* pas- equip en la seva Ileiigua? Com pot
a perdre, i només ets tu qui ha de- Sara en aqUeStS estudiants que ser que trobin normal llegir les defensat amb oerseverhncia la seva s'hauranhabituatallegirelperibdic claracions dels i u ~ a d o r scatalalis
al castell~?
-dignitat, puts acabar havent de fer en catala? Quin diari compraran en tradilides
ladcclaraciii enespaiiyol. 1 aixi, tots el fiitur? Per ventura un d e l ~pocs
deconeix~mmilers de casos. que pot- diariscatalansexistentsoalgundels Malauradament, tot
mostra que encara tiaurem de parserunperun i vistosailladamentno redactats en castellb?
lar de normalitzaci6 durant molts
tenen gaire importancia; perbel que D'acord amb la Ibgica. si els esmabai,s
puguem dir
el
si queen té d'import3nciaésla filw diants
a lle@ en
catald és una Ilengiia com totes les
sohaespanyolista queelsimpregna tala, quan vagin al quiosc demana- altres.
i aue malauradament ve determi- ran un dian en catala. Perb és aixi
nada pelsnoshes dirigents politics; com, realment. s'esdevindran bls
si no com s'explica que l'exposici0 fets?O el nom i el oresti~idel diari
CATALA AL SENAT:
,.
suara comentada, tingui entre al- tindran mes farsa queno la llengua
pEL pp, NI UN DIA
trespatrocinadors I'Ajuntament de a y,,ora dCwcollk?
A L'ANY
Barcelona?
Si
-~ la normaiització i la tasca educativa avancen en la direcciii adequa- Els rcprescntants del Grupo PopuLa premsacata'ana
da, en un hiturelsdiaris hauriende lar al Cenat espanyol van abaiidouOt ser com~etitiva? veure disminuir els lectors. si no nar la p n h c i a que estudiava la
s6n redactaa íntegrament en Ilen- reforma del reglament d'aquesta
gua catalana. Aixb ha passat en la Cambra i no van s i p a r la proposiDaoid Cnsrllils
premsa comarcal de determinades
ció de reforma acordada per altres
~
~ zones. Que es generalitzara, dgun
~ quahegrups: Cocialista,CiU,PNBi
~
de tot el Principat de Catalunya rE- dia, per tot de Catalun~a?
Gmp Mixt, segons la qual un dia a
ben grauitamentun dian en catalb GS evident que, a part les publica- I'my es podran utilitzar les Ilenanomenat "El Periódico d e cions comarcals, ha ben
gues alhes que el castella en la sesrestudiant".Mal~atquefomapart oublicacions d'abast nacional en siiimualsobrel'estat delesautono&una miciahva promoguda prr la ilrnKiia
per ccrt, hcm ae mi<% la ,int<riomii.iit i.1 I'l' l i a i ~ a
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